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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

VANDEX CORROSION  

PROTECTION M 
 

 
Galima naudoti kontakte su geriamu vandeniu 

Cemento pagrindu 

Vienkomponentė 
 
 
 
 

SAVYBĖS 
VANDEX CORROSION PROTECTION M sertifikuota ir patvirtinta naudojimui pagal Vokietijos ZTV-SIB 90 
standartą. Ji ne tik apsaugo armatūrą nuo korozijos, bet ir pagerina VANDEX remontinių mišinių ir dangų 
sukibimą su paviršiumi.   
 
VANDEX CORROSION PROTECTION M - aukštos kokybės mišinys, patvirtintas naudojimui kontakte su geriamu 
vandeniu (pagal Vokietijos DVGW instrukcijas W 270). Tai sausas mišinys, paruošiamas naudojimui, sumaišius jį 
su vandeniu. Danga atspari šalčiui, ledą tirpdančioms druskoms, yra laidi vandens garams ir sumažina CO2 
įsiskverbimą. VANDEX CORROSION PROTECTION M suformuoja kietą dangą. 
 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
Armatūrą reikia nuvalyti smėliasrove ar kitom mechaninėm priemonėm. Aplink korodavusią armatūrą reikia 
pašalinti silpną betoną, pasiekiant tvirtą betoninį pagrindą. 
 
Armatūra ir betonas gali būti drėgni. 
 

MAIŠYMAS 
Nadojant mechaninį maišytuvą, sumaišykite 5 kg VANDEX CORROSION PROTECTION M ir 1,4 litro vandens. 
Maišykite maždaug 3 minutes, kol masė bus vienalytė, be gumuliukų. Palikite mišinį maždaug 3 minutėms 
nusistovėti ir dar kartą trumpai permaišykite. 
 

DENGIMAS 
Denkite  VANDEX  CORROSION PROTECTION M ne mažiau kaip dviem sluoksniais teptuku arba voleliu, kad 
visa armatūra būtų padengta. Kiekvieną sekantį sluoksnį galima dengti maždaug po 1 valandos, kai ankstesnis 
jau pakankamai sukietėjęs. 
 
VANDEX CORROSION PROTECTION M galima naudoti, kai aplinkos ir paviršiaus temperatūra nuo +5 °C iki 
+35°C. Priklasomai nuo temperatūros, mišinį reikia sunaudoti per 45-60 minučių. 
 

VALYMAS 
Po naudojimo įrankius plaukite vandeniu. 
 

SĄNAUDOS 
Apie 2 kg/m² sluoksniui. 
 

PAKUOTĖ 
5 kg plastikiniai kibirai. 
 

SAUGOJIMAS 
Sausoje patalpoje, nepažeistoje originalioje pakuotėje sandėliuoti galima 12 mėnesių. 
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ATLIEKOS 
Nėra kenksmingų atliekų. Talpa tinkama perdirbimui. Nepanaudotą produktą  (sausus miltelius arba sukietėjusio 
mišinio likučius) galima utilizuoti kaip standartines statybines atliekas. 
 
 
 

SVEIKATA IR SAUGUMAS  
VANDEX CORROSION PROTECTION M 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. 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 

TECHNINIAI DUOMENYS  

Išvaizda pilki milteliai 

Užpildo dydis [mm] 0,1–0,6 

Santykinis tankis [kg/dm³] apie 1,4 

Minimalus sluoksnio storis [mm] 2.0 
Visi duomenys pagrįsti vidutiniais laboratorinių bandymų rezultatais. Praktikoje vertės gali keistis. 

 
 

 


