SPECYFIKACJA
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Instrukcja aplikacji

SCIANA SZCZELINOWA
9 Wyrównanie jako wykoñczenie: najpierw na³ó¿

1 VANDEX SUPER rozsypaæ w postaci suchego proszku

mocno chropowat¹ obrzutkê (piasek, cement 3:1)

na warstwie chudego betonu tu¿ przed betonowaniem

na œwie¿y 'zielone na zielone' VANDEX SUPER

p³yty g³ównej.

pokrywaj¹c¹ 50% powierzchni.
Nastêpnie na³o¿yæ tynk zgodnie z wymaganiami.

2 Na³o¿yæ VANDEX SUPER na œwie¿y beton jedn¹
warstwê przez posypanie, a nastêpnie wetrzeæ

Poziom wód gruntowych

mechaniczn¹ zacieraczk¹.
7 Faza 30 × 30 mm wype³niona
VANDEX UNI MORTAR 1

3 Usun¹æ ca³e mleczko cementowe, luŸne cz¹stki
oraz wszystkie obce cia³a i substancje. Beton musi mieæ
otwarty system kapilarny zapewniaj¹cy penetracjê
chemiczn¹ i maksymaln¹ przyczepnoœæ.
4 Zatkaæ wszystkie wycieki wody zgodnie ze specyfikacj¹

3 Przygotowanie powierzchni: wyci¹æ wszystkie
wystaj¹ce elementy do wymaganego poziomu.

“Zatkanie przecieku wody”.
5 Na³o¿yæ warstwê VANDEX SUPER w postaci szlamu
na pozosta³¹ czêœæ wg³êbienia.
6 Warstwowo wyprofilowaæ zag³êbienie zapraw¹

8 VANDEX SUPER

VANDEX UNI MORTAR 1. Iloœæ warstw zale¿na
od wielkoœci wg³êbienia.

4 Zatkaæ wszystkie wycieki wody zgodnie ze
specyfikacj¹ ‘Zatkanie przecieku wody’

7 Na styku œciany z p³yt¹ wykuæ fazy o wymiarach
oko³o 30 × 30 mm. Nale¿y wype³niæ je zapraw¹

6 Wyprofilowanie VANDEX UNI MORTAR 1

VANDEX UNI MORTAR 1.

5 VANDEX SUPER

8 Na³o¿yæ VANDEX SUPER dwie warstwy na
powierzchniach pionowych.
9 Je¿eli jest wymagane wyrównanie. Na œwie¿y jeszcze
VANDEX SUPER nale¿y wykonaæ obrzutkê z zaprawy
piaskowo cementowej (3:1) tak aby pokryæ oko³o 50%
1 VANDEX SUPER
posypka na chudy beton

powierzchni. Nastêpnie nale¿y zastosowaæ tynk zgodnie
z wymaganiami.

2 VANDEX SUPER
posypka zacierana mechanicznie
7 Faza 30 × 30 mm wype³niona
VANDEX UNI MORTAR 1

Uwaga:
- Przyczepnoœæ pod³o¿a > 1,5 N/mm2
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy
o zapoznanie siê z kart¹ techniczn¹ produktu
lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce s¹ oparte na naszym d³ugoletnim doœwiadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowi¹ one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - nale¿y bowiem uwzglêdniæ warunki i okolicznoœci
panuj¹ce w konkretnym przypadku. Wskazane iloœci preparatu to wartoœci œrednie, które w niektórych przypadkach mog¹ byæ wiêksze.

DZIA£ SPRZEDA¯Y LOKALNEJ:
VANDEX POLSKA
41-203 Sosnowiec, ul. Podjazdowa 25
tel.: 501 685 040, fax.: 0 32 291 50 13
e-mail: info@vandex.pl www.vandex.pl

CENTRALA I DZIA£ SPRZEDA¯Y ZAGRANICZNEJ:
Vandex International Ltd
P.O. Box · CH-4501 Solothurn/Switzerland
+41 32 626 36 36 · info@vandex.com · www.vandex.com

PRODUKCJA:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
P.O. Box · D-21487 Schwarzenbek/Germany

