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Кристализираща хидроизолационна 
добавка 

• интегрална хидроизолация
• подобрява свойствата на бетона
• сух прах - лесен за използване

• не влияе върху времето за втвърдяване на сместа
• лесен за използване прахообразен материал
• много икономичен в сравнение с други методи

ДОЗИРОВКА
VANDEX AM 10 обикновено се дозира при 2 тегловни% 
циментови материали. 
Моля, консултирайте се с местния представител на Vandex 
за допълнителни препоръки за дозиране.

Забележка: преди да започнете да тествате бетонната 
смес,проверете действителните й параметри.

ОПАКОВКИ
10 кг кофи; 20 кг торби. Други при поискване.

СЪХРАНЕНИЕ
Когато се съхранява на сухо място в неотворена, 
неповредена оригинална опаковка, срокът на годност е 12 
месеца.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Моля, вижте Информационния лист за безопасност.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VANDEX AM 10 е  кристализиращ примес на прах, 
специално създаден за взаимодействие с бетонни 
капилярни пори, за да осигури хидроизолационна 
система, която е постоянна част от бетонната матрица.
Активните химикали се комбинират със свободната вар 
и влагата, присъстващи в капилярните пътища и пори, 
за да образуват неразтворими кристални комплекси. 
Тези кристали блокират капилярите и малките свиващи 
се пукнатини в бетона, за да предотвратят по-нататъшно 
проникване на вода (дори под налягане). Въпреки това, 
бетонът все още ще позволява преминаването на водни 
пари през конструкцията (т.е. бетонът все още ще може 
да „диша“).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• стоманобетонни  конструкции
• мостове и летища
• основи и мазета
• морски структури
• язовири и водоеми
• тунели и подземни проходи
• пречиствателни станции
• многоетажни паркинги
• басейни и кладенци

СВОЙСТВА
• хидроизолационна добавка за бетон в съответствие 

с PN-EN 934-2: T9
• вътрешна или външна хидроизолация срещу високо 

хидростатично налягане
• дифузията на пара в бетона не е блокирана
• увеличава крайната якост на бетона
• не влияе върху времето за втвърдяване на сместа
• лесен за използване прахообразен материал
• много икономичен в сравнение с други методи

СМЕСВАНЕ
• хидроизолационна добавка за бетон в съответствие с 
PN-EN 934-2: T9
• вътрешна или външна хидроизолация срещу високо 
хидростатично налягане
• дифузията на пара в бетона не е блокирана
• увеличава крайната якост на бетона

Съдържание на 
хлоридни йони ≤ 0,1% (тегловни)  

 

0836 
Съдържание на алкали ≤ 10,5% (тегловни)
Поведение при корозия ≤ 10 µA / cm²
Якост на натиск след 
28 дни ≥ 85% в контролния микс

VANDEX Isoliermittel-GmbH
Industrieстраница 19-23
DE-21493 Schwarzenbek
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EN 934-2:2009+A1:2012
Кристализираща 

хидроизолационна добавка

Съдържание на въздух ≤ 2% повече по обем, отколкото 
в контролния микс

Капилярна абсорбция

7 д / 7 д ≤ 50% тегловни в контролната 
смес

90 д / 28 д ≤ 60 тегловни% в контролната 
смес

Опасни вещества вижте информационния лист за 
безопасност на REACH
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