PLUG

30-sekundžių

remontinis, vandenį stabdantis mišinys
 Lengvai naudojamas.
Štai kaip tai daroma.
 Sustabdo vandens pratekė jimus
 Sustingsta per kelias sekundes
 Ilgaamžis
VANDEX PLUG
mišinys …

... įspaudžiamas
į ertmę ir stipriai
laikomas (apie
30 sekundžių).

Išlyginamas
paviršius.

PANAUDOJIMO SRITYS
 Vandens pratekėjimų sustabdymas
 Įtrūkimų sandarinimas
 Šlapių paviršių remontas
 Pratekėjimų keramikiniuose vamzdynuose
stabdymas
 Segmentinių sandūrų tuneliuose remontas
 Paviršių remontas, kur reikia labai greito
rezultato
 Metalinių elementų įtvirtinimas į mūrą ar
betoną (pvz. geležinkelio pabėgiai)
 Kanalų ir krantinių antierozinis remontas
 Lietaus veikiamų konstrukcijų remontas
 Povandeninių konstrukcijų remontas
(prieinamose vietose)
VANDEX PLUG galima naudoti ant
šių paviršių:
 Betonas
 Mūras
 Keramika
 Akmuo
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Paviršius turi būti švarus, tvirtas be sukibimą
silpninančių medžiagų. Pratekėjimus reikia išdaužyti
iki tvirto paviršiaus. Ertmės turi būti pakankamai
plačios, kad jas galima būtų prikimšti VANDEX PLUG.

MAIŠYMAS
Vandens
pratekėjimas
sustabdytas
visam laikui.

Kietėjimo laikas labai stipriai priklauso nuo naudojamo vandens kiekio. Vidutiniškai maišoma (prie
20°C): 1 kg VANDEX PLUG + apie 0.25 litro vandens.
VANDEX PLUG pilamas į vandenį ir greitai maišomas.
Maišymo laikas apie 15 sekundžių. Kietėjimo laikas
apie 30 sekundžių.

Tik per 30 sekundži ų
sustabdomas vanduo.

NAUDOJIMAS
Maišykite tik mažus VANDEX PLUG kiekius, kad netektų mišinio
išmesti. Mūvėkite tinkamas pirštines.
 Po sumaišymo iškart dėkite VANDEX PLUG į paruoštą ertmę.
Stipriai įspauskite mišinį ir tvirtai laikykite (apie 30 sekundžių).
 Laikykite mišinį stipriai įspaustą ir nejudinkite, kol sukietės.
 Nuvalykite medžiagos perteklių.

TECHNINIAI DUOMENYS
Išvaizda

milteliai

Spalva

pilka

Santykinis tankis

apie 1.2 kg/l

Komponentai

vienkomponentis

Naudojimo temperatūra

nuo + 5°C iki + 25°C (aplinkos
ir paviršiaus temperatūra)

Sunaudojimo laikas

apie 30 sekundžių

Pakuotė

5 kg, 15 kg plastikiniai kibirai

Saugojimas

12 mėnesių

SVEIKATA IR SAUGUMAS
VANDEX PLUG sudėtyje yra cemento. Dirgina odą. Gali
pažeisti akis.
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Neįkvėpkite dulkių. Venkite kontakto su oda ir akimis. Kontakto
su akimis atveju, skubiai plaukite dideliu kiekiu vandens ir
kreipkitės į medikus. Vilkėkite tinkamas pirštines ir akių/veido
apsaugą.
Detalesnei informacijai žiūrėkite Saugos Duomenų Lapus.

BETONO APSAUGA IR HIDROIZOLIACIJA

Tiekė jas: UAB „ALTIS LTD“
Europos pr. 71, Kaunas LT-46333
Tel./Faks.: +370 37 244806
Tel.: +370 607 66651
el. paštas: prekyba@altis.lt www.altis.lt

