
NUOTEKŲ REZERVUARŲ  
IR VALYMO ĮRENGINIŲ

HIDROIZOLIAVIMAS



Aplinkos apsauga – 
būtinybė

Priimta manyti, kad nuotekų vanduo 
yra kenksmingas. Taip yra dėl į 
nuotekas tekančio užteršto vandens, 
negeriamo ir lietaus vandens, buitinių 
ir industrinių nuotekų miestų fontanų 
vandens ir pratekančių vamzdynų.

Bet kokia konstrukcija, kontaktuojanti 
su nuotekomis, patiria sekantį 
poveikį:

Betonas – pagrindinė statybinė 
medžiaga. Kadangi jį dažnai veikia 
aukščiau išvardintos sąlygos, būtina 
jį apsaugoti. 

Vandex sistema suteikia šią apsau-
gą.

n	pastoviai besikeičiantis 

užterštumo lygis

n  poveikis aplinkai

n	svyruojantis vandens lygis

n  agresyvaus mikroklimato  

formavimasis rezervaruose

Ši Vandex Apsauginė Sistema 
veikia struktūriškai: priklausomai 
nuo egzistuojančių poveikio sąlygų 
galima keisti sistemą, kad būtų 
gautas geriausias rezultatas.

Sėkmę užtikrina sisteminiai 
veiksmai:

Struktūrinė apžvalga

Pažeidimų diagnozė

Remontas

Kokybės kontrolė

Pastovi priežiūra

Vandenvalos rezervuare purškiamas  VANDEX BB 75 Z

Purškiamas VANDEX POLYCEM Z



Kur Vandex  
naudojamas?

Vandex produktai naudojami 
nuotekų valymo įrenginiuose, siekiant 
apsaugoti betonines konstrukcijas 
nuo agresyvaus poveikio ir 
nusidėvėjimo.

n Kontaktuojančios su vandeniu 
konstrukcijos

n Svyruojančio vandens lygio 
talpos

n Slenksčiai

n Atviri rezervuarai, veikiami oro 
sąlygų

n Grandytuvo ašmenų sukimosi 
zonos

n Smėlio filtrai

n Nusodinimo ir valymo 
rezervuarai

n Siurblinės

n Apžiūros aikštelės

n Priežiūros šachtos

n Šuliniai

n Kanalai

n Gaudytuvai

n Įvadai

Nuotekų tuneliai Nuotekų valymo įrenginiai

KanalaiNusodintuvai

Nuotekų rezervuarai Siurblinės



Vandenvalos įrenginių
hidroizoliacija/apsauga

VANDEX SUPER 1.5 kg/m2

VANDEX SUPER 1.5 kg/m2

VANDEX SUPER 1.5 kg/m2

reprofiliavimas su
VANDEX UNI MORTAR 1 Z 

hidroizoliacija, apsauga su 

VANDEX UNI  MORTAR 1 Z

Nusodintuvo
remontas

VANDEX SUPER 1.5 kg/m2

VANDEX POLYCEM Z
6 kg/m2

VANDEX 
UNI MORTAR 1 Z

VANDEX 
PLUG

Kolektoriaus
remontas

Nuotekų kanalo
remontas

VANDEX UNI MORTAR 1 Z
2–3 cm

Klinkerio mūro danga 
VANDEX UNI MORTAR bed

VANDEX 
UNI MORTAR 1 Z VANDEX  PLUG

VANDEX  
PLUG

Vandex siūlo pa-
tikrintas sistemas

Vandex produktai lengvai nau-
dojami, bet suteikia profesiona-
lią apsaugą.

Jie supakuoti patogiose, naudo-
jimui paruoštose talpose. Visus 
Vandex  pagrindinius produktus 
galima dengti rankomis arba 
mechaniniais įrankiais.

Sewer cross 
section 100/150

VANDEX SUPER 1.5 kg/m2

VANDEX SUPER 1.5 kg/m2

Filtrų
hidroizoliacija/apsauga

VANDEX POLYCEM Z
6 kg/m2

Remontas, reprofiliavimas
VANDEX UNI MORTAR 1 Z

Šulinio
remontas



Vandex žinios garantuoja 
saugius problemų sprendimus

Tiek naujoje statyboje, tiek 
rekonstrukcijose, projekto  
inžinieriai turi parinkti betono 
apsaugą, kuri būtų ir praktiška, 
ir nebrangi.

Lengvai naudojami Vandex    
produktai puikiai atitinka šias 
sąlygas. 
 

Šiuos produktus galima įvairiai 
tarpusavyje derinti, siekiant 
išspręsti esamas problemas.

Prieš nusprendžiant, kokių ap-
saugos priemonių imtis, reikia 
ištirti esamas konstrukcijas arba 
suprojektuoti naujas, bei atlikti 
bandymus, įvertinant parinktos 
sistemos ilgaamžiškumą. Žemiau 
esančioje lentelėje pateikti krite-
rijai, padėsiantys pasirinkti pro-
duktus ir nustatyti jų išeigas.

Remonto planavimą galima de-
talizuoti sekančiais žingsniais:

n Poveikio klasifikavimas
n  Paviršiaus analizė
n  Optimalus medžiagų pasirin-

kimas
n  Remonto specifikacija
n Operatoriaus informacija

Rekomenduojami apsauginių dangų sluoksnių storiai nuotekų valymo įrenginiuose

 paviršius apkrova/problema kriterijai sluoksnio storis (mm) 

    VANDEX VANDEX  
    UNI  MORTAR  1 Z  BB 75 Z
 
 sienos išorinė hidraulinė apkrova hidroizoliacija 10 3

  kintantis vandens lygis/ svyravimo ciklai 5 3
  vandens kokybė

  agresyvus betono ardymas cheminis poveikis 10 3

  minimalus sluoksnio   Nelygumų gylis
  storis ir paviršiaus  < 0,5mm – 3
  lygumas 0.5 mm – 5 mm 5 3
   > 5mm > 10 3 

   sukibimas sukibimo stipris
   < 0,8 N/mm2 * P + 10 3
   < 1,0 N/mm2 * P 3
   < 1,5 N/mm2 3 3
   > 1,5 N/mm2 – 3

 plokštės lygumas nuožulnumas
   < 2 mm/4 m ilgio – 3
   2 mm – 5 mm/  4 m ilgio 5 3
   > 5 mm/4 m ilgio 10 3

 plokštės/sienos sandūra griovelis/užpildas hidroizoliacija r > 50 mm ir min. 100 mm pločio
   (įtrūkimų formavimasis) (r = griovelio spindulys)

 visas plotas apkrovos iškart po remonto didėjantis paviršiaus  250ml/m2 250 ml/m2 
   atsparumas VANDEX VANDEX
    MINERALIT MINERALIT

 stipriai veikiami cheminė korozija poveikio tipas apdaila su  apdaila su 
 paviršiai   VANDEX VANDEX
    POLYCEM Z POLYCEM Z
     3 mm 3 mm 
 

* P = Paruošimas

Vandex produktai specialiai su-
kurti sekančioms problemoms 
spręsti:
 

VANDEX SUPER arba

VANDEX BB 75 

Hidroizoliacija

VANDEX UNI  MORTAR  1 Z 

Reprofiliavimas ir danga

VANDEX  SUPER arba

VANDEX  BB 75 Z 

Betono apsauga nuo  
nuotekų poveikio

VANDEX MINERALIT

Padidina paviršiaus atsparumą

VANDEX POLYCEM Z

Apsauga  
nuo ekstremalių apkrovų



Specialūs Vandex produktai nuotekų rezervuarams

Vandex palaugos: • Kompetetingos konsultacijos konstrukcijų apsaugos nuotekų valymo įrenginiuose klausimais
  • Problemų analizė ir sprendimų siūlymas
  • Darbų atlikimo instruktavimas

BETONO APSAUGA IR  HIDROIZOL IACIJA

Tiekėjas: 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

  CORROSION  grynai mineralinis mišinys, tinkamas ir  2 kg/m² 5 kg
 PROTECTION M geriamo vandens rezervuarams   

 UNI  MORTAR  1 Z ypatingai sulfatams atsparus  12–24 kg/m²  6 –12 mm  25 kg
  hidroizoliacinis mišinys storio sluoksniui  

 SUPER giluminė hidroizoliacija,  1.5 kg/m² 25 kg
  atspari nuotekų poveikiui    

 BB 75 Z ypatingai sulfatams atsparus  6 kg/m²/3 mm 25 kg
  hidroizoliacinis sluoksnis    

 BB 75 E Z sulfatams atsparus elastingas 6 kg/m²/3 mm 35 kg
  hidroizoliacinis sluoksnis  (2 komp.)
    

 PLUG greitai stingstantis mišinys vandens   priklausomai nuo 15 kg 
  pratekėjimų sustabdymui pratekėjimo: apie 300  
   g/pratekėjimui

 POLYCEM Z  polimerais modifikuota cementinė  6 kg/m²/3 mm 30 kg  
  apsauginė danga vandenvalos  (2 komp.) 
  rezervuarams   

 EXPASEAL  brinkstanti juosta technologinių siūlių 1 m tiesiniam siūlės metrui 30 m 
  sandarinimui   

 CONSTRUCTION technologinių siūlių ir įtrūkimų sandarinimo  1 m VANDEX 30 m 
 JOINT TAPE juosta CONSTRUCTION JOINT 
   TAPE + 1 kg BB 75 E Z /m  

 FLEXTAPE temperatūrinių, technologinių siūlių ir  1 m tiesiniam metrui 20 m 
  įtrūkimų sandarinimo juosta 
  

 Produktas Pobūdis Sąnaudos Pakuotė Re
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