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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

VANDEX PLUG 
 

Greitai stingstantis cementinis mišinys 
 

• sustabdo vandens pratekėjimą 

• sustingsta per kelias sekundes 

• ilgalaikio poveikio 
 

PRODUKTO APRAŠYMAS 
Cementinis greitai stingstantis mišinys, sustabdantis vandens pratekėjimą ir drėgmės prasiskverbimą . 

 

PANAUDOJIMO SRITYS 
VANDEX PLUG galima naudoti tiek viduje, tiek išorėje, stabdant vandens pratekėjimą arba visur, kur reikalingas 
greitai stingstantis, aukšto pradinio stiprio mišinys: 

- vandens pratekėjimo sustabdymui; 

- įtrūkimų, pro kuriuos skverbiasi vanduo, sandarinimui; 

- šlapių paviršių remontui; 

- įtrūkimų keramikiniuose vamzdynuose remontui; 

- segmentinių siūlių tuneliuose sandarinimui; 

- vandens rezervuarų remontui, kur negalima laukti, kol sustings įprastas remontinis skiedinys; 

- metalinių elementų įtvirtinimui į mūrą ir betoną (pvz. geležinkelio ramsčių inkaravimui); 

- konstrukcijų, veikiamų lietaus, remontui, kur reikalingas atsparumas erozijai; 

- krantinių ir kanalų remontui; 

- povandeninių konstrukcijų remontui (esant prieigai). 

 

VANDEX PLUG naudojamas šių paviršių remontui: 

- betono; 

- mūro; 

- keramikos; 

- akmens. 
 

SAVYBĖS 
- sustabdo vandens pratekėjimą; 

- sustingsta per maždaug 30 sekundžių nuo sumaišymo; 

- išlieka pastoviai veiksmingas; 

- galima maišyti su vandeniu arba naudoti sausą; 

- lengvai naudojamas; 

- patogios pakuotės. 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
Paviršius turi būti švarus, be jokių sukibimą silpninančių medžiagų. Ertmes reikia išdaužyti iki tvirto betono, 

padarant jas pakankamo dydžio, kad galima būtų prikimšti VANDEX PLUG. 

 

MAIŠYMAS 

Stingimo laikas labai priklauso nuo naudojamo vandens kiekio. Vidutiniškai prie 20°C temperatūros 1 kg VANDEX 

PLUG maišomas su maždaug 0,25 l vandens. VANDEX PLUG  reikia pilti į vandenį ir greitai išmaišyti. Maišymo 

laikas – apie 15 sekundžių. Po sumaišymo, kietėjimo laikas yra apie 30 sekundžių. Šaltu oru maišymui naudokite 

drungną vandenį. Karštu oru naudokite šaltą vandenį. 

 



 

UAB ALTIS LTD    ◊   Europos pr. 71, Kaunas LT-46333 
Tel./faks.: +370 37 244806  ◊  Mob.: +370 607 66651 
El.paštas: prekyba@altis.lt                         www.altis.lt 

 

DENGIMAS 
Maišykite VANDEX PLUG mažais kiekiais, kad spėtumėte sunaudoti jam nesuspėjus sustingti. Po 
sumaišymo mišinį iškart reikia įsprausti į paruoštą ertmę. Mišinį ertmėje reikia stipriai įspausti ranka ir 
palaikyti apie 30 sekundžių (mūvėkite gumines pirštines). Laikykite mišinį įspaustą, kol jis sustings. 
Medžiagos perteklių nuvalykite.  
Užsandarinę pratekėjimus, paviršių hidroizoliuokite standartinėmis VANDEX hidroizoliacinėmis dangomis.  
VANDEX PLUG galima naudoti ir kaip sausus miltelius. Įterpkite sausus mi ltelius į vandens pratekėjimą ir 
palaikykite užspaudę apie 30-40 sekundžių. 
 

SĄNAUDOS 

Sąnaudos priklauso nuo vandens pratekėjimo ir ertmės dydžio.  

 

PAKUOTĖ 
5 kg, 15 kg plastikiniai kibirai. 

 

SAUGOJIMAS 
Sausoje patalpoje, uždaroje, nepažeistoje originalioje pakuotėje galima sandėliuoti 12 mėnesių. 

 

SVEIKATA IR SAUGUMAS  
VANDEX PLUG 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 

 
 

Išvaizda milteliai 

Spalva pilka 

Tankis  1,2  kg/l 

Naudojimo temperatūra  nuo +5 °C iki + 25  °C 

Sunaudojimo laikas apie 30 sekundžių nuo sumaišymo 

 

Visi duomenys pagrįsti vidutiniais laboratorinių bandymų rezultatais. Praktikoje vertės gali keistis.  

Aukščiau pateikta informacija grindžiama ilgalaike patirtimi ir žiniomis. Tačiau negalime garantuoti rezultatų 
kiekvienu konkrečiu atveju, kadangi reikia įvertinti konkretaus objekto sąlygas ir aplinkybes. Sąnaudos pateiktos tik 
kaip orientacinės ir tam tikrais atvejais jos gali keistis. 


