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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

VANDEX VIM 
 

Horizontalios hidroizoliacijos atstatymas 
 

• suformuoja barjerą kylančiai drėgmei bet kokio tipo sienose 

• tinka akmeninėms sienoms 

• paruoštas naudojimui injekcinis mišinys 

 
 

PRODUKTO  APRAŠYMAS 
VANDEX VIM – specialiai sukurtas produktas, apsaugantis nuo drėgmės kilimo 

senose mūro, akmens, granitinėse ir kitose sienose.  

VANDEX VIM susideda iš portlando cemento, kvarcinio smėlio ir aktyviojo cheminio 

komponento. Cheminės reakcijos tarp konstrukcijoje esančių druskų, drėgmės ir 

VANDEX cheminio komponento, reakcijoje su drėgme inicijuojamas kristalų, kurie užblokuoja poras ir 

mikrotrūkius, augimas. Injektavus VANDEX VIM į skyles atitinkamais intervalais, kristalinė reakcija vykstą į 

aplinkinį plotą, suformuojant barjerą, per kurį nebekyla drėgmė. Mišinys užpildo visus mikro trūkius ir ertmes, bei 

sukietėja iki tvirtos konsistencijos, taip pakeisdamas išgręžtą medžiagą. 

 

SKYLIŲ GRĘŽIMAS 
 
Dažniausiai gręžiama iš vienos pusės, bet tam tikromis 
sąlygomis galima gręžti ir iš abiejų pusių, pvz. siena 
sumūryta iš akmenų su skaldos intarpais. Abiem atvejais 
gręžiama ne rečiau kaip kas 11 cm arba 16 cm atitinkamai . 
Grąžtą reikia nukreipti žemyn maždaug 30° kampu. Kad 
būtų suformuotas nenutrūkstamas barjeras per visą 
konstrukciją, reikia visas skyles gręžti vienodo gylio, tuo 
pačiu kampu ir vienodu atstumu viena nuo kitos. Gręžiant iš 
vienos pusės, sienos pragręžiama tiek, kad nepažeista liktų 
5 cm. Gręžiant iš abiejų pusių, skylės turi būti gilesnės nei 
per pusę sienos storio, kad gautųsi persidengiantis raštas, 
kai parodyta brėžinyje. Išgręžtos skylės išvalomos pučiant 
orą kompresoriumi ir kelis kartus pakartotinai pripildomos 
vandens, kol sudrėks aplinkinis plotas. Nebesusigeriantis 

vandens perteklius išpučiamas kompresoriumi. 
 
 

HIDROIZOLIACIJOS VIETOS PARINKIMAS 
Kokiame aukštyje atliekama hidroizoliacija priklauso nuo 

konstrukcijos tipo. Pateikti brėžiniai iliustruoja tipines situacijas. 

Tam tikrose situacijose (brėžiniai 2 ir 3) būtinas ne tik horizontal ios 

hidroizoliacijos atstatymas, bet ir sienos padengimas paviršinėmis 

VANDEX medžiagomis, kad būtų apsaugota nuo drėgmės 

prasiskverbimo per vertikalias plokštumas. 
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MAIŠYMAS 
20 kg VANDEX VIM maišoma su 9,5-11 litrų vandens. Maišykite apie 3-5 minutes, kol mišinys bus be 

gumuliukų, visiškai vienalytis. Maišymui naudokite mechaninį maišytuvą. Maišykite tik tiek, kiek sunaudosite 

per 15 minučių. Mišinį dažnai permaišykite, bet papildomai vandens nepilkite.  

 

NAUDOJIMAS 
VANDEX VIM injektavimui reikalingas pistoletas arba skiedinio purkštuvas. Taip pat VANDEX VIM galima 

injektuoti piltuvu sujungtu su žarna ar vamzdeliu. Injektavimo vamzdelio išorinis diametras ir ilgis turi atitikti 

injektuojamos skylės diametrą ir gylį. Įterpkite vamzdelį į skylę visu gyliu ir, purškiant mišinį, lėtai jį 

ištraukinėkite, kai mišinys užpildo skylę.  

Kadangi VANDEX VIM užpildo mikro trūkius ir ertmes, normalu, kad išgręžtas skyles gali tekti užpildyti ne 

per vieną, o per keletą kartų su kelių minučių pertrauka. Mišinio perteklių nuvalyti prieš pradedant stingti. 

Kai VANDEX VIM pradeda stingti, skyles reikia užkimšti mišiniu VANDEX UNI MORTAR 1. VANDEX VIM 

negalima naudoti žemesnėje nei +5°C temperatūroje. Džiūvimo periodu reikia saugoti konstrukciją nuo 

šalčio. Įrankius valykite iškart po panaudojimo. 

 

Papildomų paviršiaus padengimo ir hidroizoliavimo darbų negalima atlikti, kol nesuveikė suformuotas 

drėgmės barjeras, t.y. kol siena nepradeda džiūti. Ant paviršiaus atsiradusius pabolavimus iškart nuvalyti.  

 

SĄNAUDOS 

VANDEX VIM sąnaudos priklauso nuo konstrukcijos porėtumo, tačiau apytiksliam paskaičiavimui galima 

naudotis šiomis orientacinėmis nuorodomis: 

Sąnaudos gręžiant 22 mm diametro skyles iš vienos pusės:  

Sienos storis (m) 0,23 0,29 0,35 0,47 

Sąnaudos (kg/m) 1,1 1,4 1,8 2,4 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Išvaizda milteliai 

Spalva cemento pilkumo 

Santykinis tankis [kg/l] Apie 1,0 

Kietėjimas prie  [min] 60 
Visi duomenys pagrįsti vidutiniais bandymų laboratorijos sąlygomis rezultatais. Praktikoje, besikeičiančios klimatinės sąlygos tokios, 

kaip temperatūra, drėgmė; bei paviršiaus porėtumas daro įtaką šioms vertėms.  

 

PAKUOTĖ 
20 kg popieriniai maišai 

 

SAUGOJIMAS 
Sausoje patalpoje, uždaroje, nepažeistoje originalioje pakuotėje galima sandėliuoti 24 mėnesius. 

 

SVEIKATA IR SAUGUMAS 
VANDEX VIM sudėtyje yra cemento.  Dirgina odą. Gali pažeisti akis. Laikykite vaikams nepasiekiamoje 

vietoje. Neįkvėpkite dulkių. Venkite kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, skubiai plaukite jas dideliu kiekiu 

vandens ir kreipkitės į medikus. Dėvėkite tinkamas pirštines ir akių/veido apsaugą. Dėl detalesnės informacijos 

skaitykite Saugos Duomenų Lapus. 
 


