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HIDROIZOLIACIJOS 
TECHNOLOGIJĄ

1943 metais danas chemikas Lauritz Jensen 

užpatentavo kristalinės betono hidroizoliacijos 

technologiją. 1946 metais jis įkūrė  įmonę 

ir pavadino ją „VANDEX“ („be vandens“). 

Vokietijos patentų biuras patvirtino šį patentą 

1952. 

Visose brošiūroje panaudotose nuotraukose pavaizduoti VANDEX 
SUPER kristalai. Skaitmeninės kristalų nuotraukos fotografuotos 
Petrografinėje Laboratorijoj, Euclid Chemical Company, JAV. 
Elektroninės pjūvių mikroskopinės nuotraukos darytos viename iš 
Europos universitetų, 2012 metais. 



Šiuolaikinis gyvenimas su pastoviai augančiais 

poreikiais, kad teikiamos paslaugos atit ik t ų 

augančio gyventojų skaičiaus reikalavimus, kelia 

ypatingą infrastruktūros ir komunalinių paslaugų 

poreikį. Kelių, geležinkelių, uostų ir oro uostų, 

gyvenamųjų pastatų, mokymo įstaigų, ligoninių, 

elektrinių, vandens ir nuotekų įrenginių statyba 

reikalauja didžiulių ekonominių investicijų.

Pasaulinės ekonomikos mastu šios infrastruktūros 

pl ė t ra ir  priežiūra kelia rimtą  iššūk į ateit ies 

kartoms. Kitaip tariant, šiandieninės investicijos į   

infrastruktūros plėtrą sąlygos remonto ir priežiūros 

poreikio augimą ateityje. Išlaikymo, energijos 

sąnaudos, atliekų perdirbimas neišvengiamai 

reikalauja special i ų  in f ras t ruk t ūros  objek t ų 

planavimo ir statybos.

Vandex įmonė jau nuo 1946 metų deda pastangas, 

norėdama pasitik ti šiuos poreikius reikiamai 

pasiruošusi.

 

PASAULYJE PRIPAŽINTA  
TECHNOLOGIJA NUO 1946

KRISTALŲ AUGIMAS

Vandex sukurti produktai ir technologijos atitinka 

pagrindinius betoninių konstrukcijų apsaugos 

ir hidroizoliavimo principus. Vandex suteikia 

inovat y v ius,  ta č iau  papras tus  sp rendimus, 

saugančius konstrukcijas nuo drėgmės ir nuo 

cheminio poveikio. Šios technologijos atitinka 

net aukščiausius reikalavimus, keliamus geriamo 

vandens paruošimo industrijoje. 

1943  me t a i s  Vande x  s u k ūr ė  k r i s t a l i n ė s 

hidroizoliacijos technologiją, kuri sulaukė pasaulinio 

pripažinimo dėl savo poveikio bei kokybiškos 

betono apsaugos.

Šioje brošiūroje rasite naujausius bandymų 

duomenis ir kristalinės chemijos tyrimus, kurie 

padeda pagerinti betono kokybę.  

Su pagarba,

Vandex chemikų, inžinierių, prekybininkų bei 

administracijos darbuotojų komanda, besirūpinanti 

mūsų Žaliąja Planeta.

EKONOMIŠKAS IR SAUGUS

TECHNOLOGIJŲ IR SPRENDIMŲ NAUDOJIMAS –

ATEITIES GARANTAS
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Betonas – viena pagrindinių statybinių medžiagų, 

kuriai būtinas ilgaamžiškumas ir stabilumas. Tai 

priklauso ir nuo betono kokybės, ir nuo naudojamų 

apsaugos priemonių. Vandex produktai apsaugo 

betoną  nuo vandens įsiskverbimo. Geriamo 

vandens rezervuaruose šie produktai atitinka 

aukštus higienos standartus. Kaip vienas iš betono 

apsaugos rinkos

lyderių, Vandex technologijos jau dešimtmečius 

pirmauja šioje srityje ir susikūrė puikią  tarptautinę 

reputaciją. Vandex turi ISO 9001 ir 14001 kokybės 

ir aplinkos valdymo sertifikatus, kurie įrodo, kad 

Vandex atitinka aukštus tarptautinius kokybės ir 

aplinkos apsaugos reikalavimus

PAGERINAME BET KOKĮ BETONĄ

Vandex kokybės ir aplinkos valdymo sistema savo 

klientams teikia sekančius privalumus:

•	 pastoviai	aukštą		produktų kokybę;

•	 inovatyvius	 produktus,	 atitinkančius	 klientų 

poreikius;

•	 paslaugas,	 susijusias	 su	 Vandex	 produkt ų 

panaudojimu;

•	 suderinamumą	su	įstatyminiais	reikalavimais;

•	 aplinkos	apsaugą;

•	 darbuotojų saugumą.

Su šiomis priemonėmis visada randame geriausią  

ir patikimiausią hidroizoliacinį sprendimą.

NAUJAUSI KRISTALINĖS HIDROIZOLIACIJOS BANDYMAI

Laidumo bandymas, CRD-C 48-92

Atlikus bandymą nustatyta, kad Vandex padeng-

tas bandinys  (15,2 cm × 15,2 cm) buvo visiškai 

nelaidus. Visi bandiniai buvo veikiami  200  psi 

(13,8 barų) slėgiu 14 dienų. Bandymas atliktas 

nepriklausomoje laboratorijoje.

Vandens įsiskverbimas, DIN 1048

Vandex padengti bandiniai  (19.1 cm × 39.4 cm 

× 10.2 cm) vidutiniškai įgėrė tik 9 mm, veikiant 

72 valandas 72 psi (5.0 barų) slėgiu. Bandymas 

atliktas nepriklausomoje laboratorijoje.

Atsparumas gniuždymui, psi (MPa) ASTM C 109

7 dienos  .............................. 2,500 (17.2)

28 dienos  ............................. 3,500 (24.1)

Atsparumas šalimo/šil imo cik l ų  poveikiui,  

ASTM C 666

300 ciklų   98 % santykinio dinaminio modulio.



KAIP  FORMUOJASI KRISTALAI

KRISTALŲ FORMAVIMASIS

1 Kryžminės poliarizacijos šviesoje akivaizdžiai 

matoma, kaip kristalai po pradinio formavimosi 

stadijos kontakte su vandeniu toliau auga – tą 

parodo žalias kristalas kiekvienos nuotraukos 

centre.

2 Žaliasis kristalas toliau auga.

3 Žaliasis kristalas pasiekė kitų kristalų dydį.

Nuotraukose matomas cheminis kristalų formavimasis realiu laiku per mikroskopą

1 2 3

NAUJAUSI KRISTALINĖS HIDROIZOLIACIJOS BANDYMAI

Atsparumas lenkimui, psi (MPa) ASTM C 348

7 dienos  .................................. 600 (4.1)

28 dienos  .................................900 (6.2)

Atsparumas pleišėjimui, ASTM C 672

50 ciklų ........... .0 – pleišėjimas nenustatytas.

Cheminis atsparumas, ASTM C 267

Vandex dengti ir kontroliniai bandiniai pagal ASTM 

C 494  (5,450 psi [37,6 MPa])  buvo mirkomi 

stabdžių skystyje , baseinuose naudojama chlore 

(5 ppm), etilenglikolyje (100 %), mineraliniuose 

tepaluose (100 %), to luene (100 %), nat r io 

hidroksido (50 %) ir vandenilio chlorido rūgšties 

tirpaluose (10 %). Kiekvieno bandinio atsparumas 

gniuždymui ir svoris buvo matuojami po  1, 7, 14, 

28, 56, ir 84 dienų. Vandex dengti bandiniai 

parodė geresnius rezul tatus nei kont ro liniai 

bandiniai.  Bandymas atliktas nepriklausomoje 

laboratorijoje.

Cheminė reakcija tarp cemento 
hidratacijos produktų ir aktyviųjų 
Vandex chemikalų sąlygoja kristalų 
susiformavimą. 
Kr i s t a la i  ma tomi  k r yžmin ės 
poliarizacijos šviesoje, kurioje 
susiformuoja skirtingos spalvos..

 Fotografijos padidintos 400 kartų.
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REZULTATAS:
APSAUGOTAS IR HIDROIZOLIUOTAS BETONAS

Viršuje: kontrolinis bandinys, skysčio 

įsiskverbimas rodo betono porėtumą ir 

susijęs su betono laidumu.

NAUJAS KRISTALINĖS HIDROIZOLIACIJOS TYRIMAS

Vandex dengtų ir kontrolinių bandinių tyrimai aukštos rezoliucijos elektroniniu mikroskopu 

viename iš Europos Universitetų  buvo atlikti 2012 metais.

Betono paviršius matomas kairėje nuotraukų pusėje. Raudona spalva rodo mažo klampumo 

skysčio įsiskverbimą į betoną.

Viduryje: VANDEX SUPER kristalinė 

hidroizoliacija, užpurkšta ant betono, 

žymiai sumažina skysčio prasiskverbimą, 

kas rodo sumažėjusį betono porėtumą ir 

laidumą skysčiams. 

Apačioje: 2 sluoksniai VANDEX SUPER 

kristalinės hidroizoliacijos padengti ant 

sukietėjusio betono

Žymiai sumažina betono poras ir 

padaro jį nelaidžiu skysčiams.



KRISTALŲ FORMAVIMASIS

ü Vanduo – Vandex stichija

ü Vandex darbas – vanduo

ü Vandex padeda panaudoti vandenį visuomenės reikmėms

ü Vandex padeda apsaugoti geriamą  vandenį nuo teršalų

ü Vandex didžiuojasi, kad prisideda prie gamtos apsaugos

VANDENS PASAULIS – TAI VANDEX

Vanduo – brangiausias mūsų turtas. Be jo nebūtų 

gyvybės, bet jo griaunanti galia labai stipri. Mūsų 

tikslas apsaugoti betonines konstrukcijas nuo 

neigiamo vandens poveikio visame pasaulyje. Dėl 

to Vandex įmonė dirba visame pasaulyje ir yra viena 

iš lyderių betono hidroizoliavimo ir apsaugos srityje.

KRISTALINĖ HIDROIZOLIACIJA PATVIRTINTA NAUDOJIMUI 

KONTAKTE SU GERIAMU VANDENIU
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1. Sauso betono pjūvyje matomos laisvosios 

kalkės ir drėgmė kapiliarinėje sistemoje.

2. Betoną veikia vanduo. Vanduo prasiskverbia 

į kapiliarus. Ilgalaikis poveikis: laidus, silpnas, 

pažeistas betonas.

3. Dengiama kristalinė hidroizoliacija Vandex:  

vyksta reakcija tarp laisvųjų kalkių, Vandex 

chemikalų ir drėgmės.

4. Betonas nelaidus vandeniui. Vandex įsiskverbia 

į betoną ir suformuoja kapiliaruose netirpius 

kristalus, neleidžiančius prasiskverbti vandeniui, 

bet praleidžiančius vandens garus- betonas 

kvėpuoja.

5. Vandex kristalai išlieka aktyvūs visame betono 

tūryje.

SU VANDEX BET KOKS BETONAS 
TAMPA GERESNIU

Parametras Pagerėjimas Nauda

Apsauga nuo chloridų 5 kartus sumažinamas chloridų įsiskverbimas ü didesnis betono atsparumas trinčiai

Atsparumas sulfatams 
Apsaugo nuo sulfatų poveikio 20 – 30 metų 
periodui ü didesnis betono atsparumas senėjimui

Nusidėvėjimas/trintis
Svorio praradimas dėl trinties 70 – 75 % 
pagal Taber testą

ü Betonas atsparus agresyviai aplinkai: jūros vandeniui, 
     nuotekoms, gruntiniam vandeniui, chemikalų tirpalams

Laidumas garams
Panaudojus VANDEX SUPER  po 
Epoksidinėmis dangomis, neatsiras pūslės ü betonas lieka kvėpuojantis

Hidroizoliacija 
Nuvalius VANDEX SUPER nuo paviršiaus 
hidroizoliacinės savybės išlieka ü Hidroizoliacija tampa betono masės dalimi

Atsparumas 
gniuždymui

Naudojant VANDEX kaip pabarstus ats-
parumas gniuždymui padidėja iki + 7.3 % ü pagerinamos bendrosios betono savybės

FAKTAI APIE HIDROIZOLIUOTĄ  BETONĄ



KRISTALŲ FORMAVIMASIS

PATIKIMAS SPRENDIMAS 
NUO 1946

KRISTALINĖ S TECHNOLOGIJOS  
SPRENDIMAI

•	 Kristalinė hidroizoliacija

•	 Hidroizoliuojantys	remontiniai	mišiniai

•	 Sprendimai	siūlėms
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VANDEX –  
AKREDITUOTA KOMPANIJA

VANDEX PRODUKTAI – IŠBANDYTI PRODUKTAI

Cementiniai Vandex produktai pastoviai bandomi 

nepriklausomose laboratorijose visame pasau-

lyje. Šie bandymai suteikia neutralų produktų 

efektyvumo patvirtinimą. 

Betono remonto produktams atlikti specialūs fizinių 

savybių bandymai. Platus asortimentas produktų 

patvirtintas naudojimui kontakte su geriamu van-

deniu.



KITOS PASLAUGOS

Nuotekų valymas: 
Nuotekų vanduo turi būti laikomas ir 
valomas sandariuose rezervuaruose, 
kad nepatektų į aplinką. Vandex pro-
duktai nuo to apsaugo.

Požeminių konstrukcijų hidroi-
zoliavimas: 
Hidroizoliuojant ir saugant betonines 
konstrukcijas visada galima pasitikėti 
Vandex  kristaline technologija dėl to, 
kad ji tampa betono masės dalimi.

Senų konstrukcijų remontas: 
Vandex pastoviai plečia apsauginių  
ir remontinių dangų, apsaugančių be-
toną nuo neigiamo poveikio, asorti-
mentą.

Betono remontas: 
Pažeistą betoną galima suremontuoti 
papildomais Vandex produktais.

Geriamo vandens apsauga: 
Geriamo vandens užterštumas – rimtas 
uždavinys geriamo vandens saugyklo-
se ir valymo įrenginiuose. Vandex pro-
duktai padeda šių problemų išvengti.

VANDEX KRISTALINIŲ PRODUKTŲ 
NAUDOJIMAS

Industrinė inžinerija

Civilinė inžinerija Senų pastatų remontas

Tuneliai Nuotekų valymo įrenginiai

Geriamo vandens rezervuarai



VANDEX PASAULINĖ KOKYBĖ

SURASKITE SAVO VIET IN Į D ISTRIBUTORIŲ :   www.vandex.com

 DISTRIBUTORIAI

 GAMYKLOS
VOKIETI JA
Č I L Ė
KOLUMBI I JA
MEKSIKA
JAV
MALAIZI JA
PIETŲ AFRIKA
INDI JA

 CENTRINIS BIURAS
VANDEX INTERNATIONAL
ŠVEICARI JA

JŪSŲ PARTNERIS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE

Tyrimas ir vystymas

Vandex – tai įmonė, kuri per inovacijas, patirtį ir 

stiprią motyvaciją pastoviai vykdo savo produktų 

tyrimus ir tobulinimą, bei skiria ypatingą dėmesį 

Vandex produktų kokybei.

Techninė pagalba

Vandex klientų poreikiams skiria ypatingą dėmesį, 

vysto savo produktus, bei kuria technologijas, 

atitinkančias klientų poreikius. Vandex teikia techninę 

pagalbą vartotojams, statybininkams ir projektuoto-

jams, vykdo apmokymus ir konsultuoja.

Kokybė ir aplinka

Vandex  grupė sertifikuota pagal  ISO 9001:2008, 

kokybės valdymo sistemą  nuo 1994 ir ISO 

14001:2004 aplinkos valdymo sistemą nuo 2004. 

Tai įrodo, kad Vandex  įmonės atitinka tarptautinius 

kokybės ir aplinkos apsaugos standartus.

Paslaugos – kokybė – aplinka
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GERIAMAM VANDENIUI

NUOTEKŲ REZERVUARAMS

CIVIL INEI INŽINERI JAI

KRISTAL INĖ  HIDROIZOLIACI JA

Headoffice and international sales:

Vandex International Ltd

Roetistrasse 6

CH-4500 Solothurn/Switzerland

Phone +41 32 626 36 36

Fax +41 32 626 36 37

E-mail: info@vandex.com

www.vandex.com

Hidroizoliacinių technologijų  

lyderis 60 šalių.

“Vandex – hidroizoliavimui statyboje“

VX
LT
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