
Greitas betono remontas

Laikas svarbiausia…



VANDEX RAPID SISTEMA  – 
rimtas problemos sprendimas 
Keturi VANDEX RAPID SISTEMOS produktai – 
puikus problemų sprendimas. Jie hidroizoliuoja 
net ir kontakte su tekančiu vandeniu. Jau po kelių 
valandų paviršius atlaikys maksimalias apkrovas. 
Tai leidžia dirbti tik minimaliai sustabdant darbus. 
Mišiniai atsparūs buitinėms nuotekoms.

Remontas ir priežiūra  – 
be kompromisų
Nuotekų valymo įrenginiai, šuliniai, kanalai reika-
lauja pastovios priežiūros ir remonto, tačiau juos 
uždaryti dažniausiai galima tik trumpam laiko-
tarpiui. Skubiam remontui reikalinga sistema, kuri 
leistų darbus baigti ir užpildyti talpą jau po 4 – 6 
valandų. VANDEX RAPID SYSTEM suteikia šią ga-
limybę ir leidžia išlaikyti aukštą remonto kokybę.

Chemiškai atspari hidroizoliacinė  danga –
per kelias valandas
Dėl sudėtyje esančio cemento, reikiamos frakcijos 
kvarcinio užpildo ir specialių cheminių neorgani-
nių priedų VANDEX RAPID SISTEMOS produktai 
visiškai sukietėja per kelias valandas. Susifor-
mavusi hidroizoliacinė  danga atspari trinčiai ir 
cheminiam poveikiui.

Privalumai

 Greitai stingsta
 Sukietėja per kelias valandas
 Suremontuotas paviršius iškart atsparus 

apkrovoms
 Lengvai apskaičiuojamas trumpas remonto 

laikas
 Naudojamas nuotekų rezervuaruose ir 

šuliniuose

Panaudojimo sritys

•  Šuliniai
•  Kanalizacijos vamzdynai
•  Kolektoriai
•  Vandenvalos rezervuarai
•  Vamzdžių jungtys
•  Tuneliai
•  Požeminės konstrukcijos

Tipiniai remontuojami defektai

o  Gruntinio vandens pratekėjimai
o  Pažeistos siūlės
o  Įtrūkimai
o  Korodavęs betonas
o  Vandeniui laidūs vamzdžiai ir jungtys

Laikas svarbiausia…



VANDEX RAPID SISTEMOS naudojimas…

Laidžių siūlių remontas

Grindų/sienutės sandūros sandarinimas

Laidi konstrukcija

Pratekėjimų sustabdymas

Paviršiaus hidroizoliavimas

Paviršiaus paruošimas



VANDEX RAPID SISTEMA

Pamatai Vamzdžių įvadai Šuliniai

BETONO APSAUGA IR  HIDROIZOL IACIJA
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VANDEX RAPID XL
Greitai stingstantis išlyginamasis mišinys 
• Atsparus apkrovoms po 2 valandų
• Vienu sluoksniu galima dengti 100 mm
• Armuotas pluoštu
• Galima naudoti nuotekų rezervuaruose ir 

šuliniuose

VANDEX RAPID M
Greitai stingstantis remontinis mišinys 
• Atsparus apkrovoms po 1 valandos
• Hidroizoliuoja, kai sluoksnio storis 10 mm 
• Horizontaliems ir vertikaliems paviršiams
• Galima naudoti nuotekų rezervuaruose ir 

šuliniuose

VANDEX RAPID S
Hidroizoliacinis sluoksnis 
• Atsparus apkrovoms po 3 valandų
• Betono, mūro, tinko remontui
• Tinka sandarinimui ir kaip paviršinė danga
• Galima naudoti nuotekų rezervuaruose ir 

šuliniuose

VANDEX RAPID 2
Greitai stingstantis, pratekėjimą stabdantis mišinys 
• Kietėjimo laikas – 2 minutės
• Sustabdo vandens pratekėjimą
• Galima sandarinti vamzdžių įvadus šuliniuose
• Galima naudoti nuotekų rezervuaruose ir šuliniuose

Ši informacija pateikiama, remiantis vidutiniais duomenimis. Kiekvienu konkrečiu atveju sąnaudos gali keistis.


