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Bu d own i ct wo o g ó ln e

Headoffice and international sales:
Vandex International Ltd
Roetistrasse 6
CH-4500 Solothurn/Switzerland
Phone +41 32 626 36 36

H y d r o i zo l acj a
p e n e t r u j a˛c a
i k r y s t a l i z u j a˛c a

Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com
www.vandex.com

Dział Sprzeda ż y Lokalnej:
VANDEX POLSKA
41-203 Sosnowiec, ul. Podjazdowa 25
Phone 501 685 040
Fax 0 32 291 50 13
E-mail: info@vandex.pl
www.vandex.pl

U d o s k o n a l i m y k a Ż d y b e t o n !
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„VANDEX” do hydroizolacji w budownictwie.

Roz wój Krysz tałów

Vandex w ynal a zca˛
technologii –
Pierwszy Patent
Krystaliz acji
Penetruja˛cej na
Świecie

SprostaĆ W yz waniom – od
1946 – Globalna Wiosk a
Bezpieczne i ekonom iczne w ykor z ystanie
technologii or a z roz wia˛z aŃ prowadz a˛
do lepszej pr z yszłoŚci
Aby sprostać w ymaganiom roz wijaja˛cej sie˛

Produkt y Vandex w ykorz yst y wane sa˛ w celu

populacji ludzkiej współczesne ż ycie stawia

zachowania i ochrony struktury przez naszych

coraz wie˛ksze wyzwania dla rozwijaja˛cej sie˛

7 p o dstawow ych te chnologii uszczelniania

infrastruktury i innych udogodnień z jego stale

i zabezpieczenia wszystkich rodzajów betonu.

rosna˛cym zapotrzebowaniem na usługi.

Vandex dostarcza innowacyjne a zarazem proste

Budowa dróg, linii kolejowych, dróg wodnych,

rozwia˛zania dla utrzymania suchej i bezpiecznej

portów, lotnisk jak i mieszkań, szkół, uczelni,

struktury. Materiały nasze blokuja˛ ataki chemiczne

obiektów rekreacyjnych, domów opieki również

nawet w najbardziej wymagaja˛cych środowiskach

elektrowni, zbiorników wody pitnej, oczyszczalni

takich jak przemysł, budownictwo wody pitnej

ścieków i innych budowli niewa˛tpliwie wymaga

i oczyszczalnie ścieków.

ogromnych nakładów, a co za tym idzie inwestycji

Vandex w ynalazł technologie˛ kr ystalicznego

Niemieckie potwierdzenie patentu z 1952 roku.

gospodarczych.

uszczelnienia w 1943. Jest założycielem zupełnie

W 1943 roku duński chemik Lauritz Jensen

Pomimo tego, iż świat nie jest jednakowo rozwinie˛ty

nowej gałe˛zi przemysłu, która zyskuje uznanie na

opatentował nowa˛ metode˛ hydroizolacji

skala inwest ycji ekonomicznych w zakresie

całym świecie.

krystalicznej – aktywnego betonu. W 1946

infrastruktury oraz poziom jej utrzymania stanowi

i niespotykanie wysoka˛ jakość w hydroizolacji

roku założył swoja˛ pierwsza˛ firme˛ i nazwał

ważne zadanie nie tylko dla nas ale i przyszłych

i ochronie.

ja˛ VANDEX („water out“).

pokoleń.

Niniejsza broszura przedstawia nasze najnowsze

Innymi słowy, każda inwestycja w dzisiejszy projekt

wyniki badań nad efektami procesów krystalizacji

budowlany prowadzi bezpośrednio do utrzymania

i penetracji w nowoczesnych betonach.

określonych wymogów w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do lektury w celu uzyskania

Rosna˛ce koszt y zużycia energii, recykling sa˛

dodatkowych informacji.

Redakcja: (Informacja prawna)
Zdje˛cia krystalicznej formacji w niniejszej broszurze sa˛ unikalne
dla VANDEX SUPER. Cyfrowe fotomikrografie kr yształów
wykonane przez Petrographic Laboratory of the Euclid Chemical
Company USA. Zdje˛cia zostały w ykonane w skaningow ym
mikroskopie elektronowym przez Uniwersytet Europejski w 2012
roku.

Za jej wydajność, skuteczność

nieuniknione dla każdego, kto jest zaangażowany
w planowanie rozwoju obszarów miejskich lub

Zapraszamy do współpracy.

budowe˛ projektów infrastrukturalnych.

Z poważaniem

Vandex od momentu jego założenia w 1946 roku
został bardzo dobrze przygotowany by sprostać

Vandex. Zespół chemików, inżynierów, personel

temu wyzwaniu.

sprzedaży i administracyjny naszej zielonej planety.
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Roz wój Krysz tałów

Udoskonalimy k a Ż dy beton

Jak rosna˛ krysz tały –
kontrolowany wzrost krysz tału

Jeżeli chodzi o stabilność i w ytrz ymałość, to

System zarza˛dzania Vandex gwarantuje klientowi

beton jest doskonałym materiałem budowlanym.

głównie:

Zal eż y t o je dn ak o d t e g o jak d o b r ze g o

• stała˛ i wysoka˛ jakość produktu

chronimy. Na szcze˛ście jest Vandex, który to

• inn ow a c y jny p ro d u k t w o d p ow ie d z i n a

potrafi. Produkty Vandex zatrzymuja˛ przenikanie

rzeczywiste potrzeby klientów

1

2

3

wody w beton. Dla zastosowań przy wodzie

• p akiet usług gwarant uja˛c ych dora d z t wo

pit n ej, wa ż n e je st to, ż e p ow ło ki Van d ex

inżynieryjne przy planowaniu i przetargach,

spełniaja˛ wysokie wymagania higieniczne. Jako

szkolenie dla wykonawców z właściwej aplikacji

Zdje˛cie przedstawia AKTUALNY chemiczny rozwój produktu Vandex pod mikroskopem.

jeden z liderów na rynku posiada wyja˛tkowe

produktów Vandex

1	Widok w przekroju w spolaryzowanym świetle,

Fotografia mikroskopowa, powie˛kszenie 400x

umieje˛tności techniczne oraz wiedze˛. Vandex od

• zgodność z wymogami prawnymi

pocza˛tkowo kryształy tworza˛ sie˛, doste˛pna woda

dziesie˛cioleci ma doskonała˛ mie˛dzynarodowa˛

• ochrone˛ środowiska naturalnego

promuje wzrost kryształów. Zjawisko to najlepiej

reputacje˛. Vandex p osiada cer t y fikat y ISO

• bezpieczeństwo pracowników

pokazuje zielony kryształ w centrum każdego ze

9001 i 14001 jakości i systemów zarza˛dzania

zdje˛ć.

środowiskowego, które udowodniły, że spełniamy

Dzie˛ki tym narze˛dziom wybierzemy optymalne

2	Zielony kryształ kontynuuje wzrost.

mie˛dz ynarodowe w ymagania jakości i norm

rozwia˛zanie uszczelnienia, które zawsze można

3	Zielony kr yształ znacznie z wie˛ ksz ył swoje

zarza˛dzania środowiskiem.

znaleźć, a naste˛pnie wdrożyć w każdej sytuacji.

Najnowsze naukowo pot wierdzone w yniki penet

Reakcja chemiczna pomie˛ dzy
uwodnionymi składnikami cementu
i aktywnymi składnikami Vandex,
której w ynikiem sa˛ formacje
kryształów. Kryształy pokazane sa˛
w przekroju w spolaryzowanym
świetle, powstałe kolorowe obrazy
(powyżej).

rozmiary tak jak i inne kryształy.

ruja˛cego i krystalizuja˛cego dział ania Vandex

Badania przepuszczalności, CRD-C 48-92

9 mm w testowane przez 72 godziny pod 72

300 cykle.98 % Wzgle˛dny Dynamiczny Moduł

dane obróbce próbki i ASTM C 494 (5,450 psi

Po zakończeniu testu próbki (15.2 cm × 15.2 cm)

psi (5.0 bar). Niezależny raport laboratoryjny

Spre˛żystości

[37.6 MPa]) oraz próbki, które nie poddano obróbce

poddawane działaniu nie w ykazuja˛ żadnych

doste˛pny jest na życzenie.

przecieków wody. Wszystkie próbki były testo-

zanurzono w płynie hamulcowym, chlorze baWytrzymałość zginanie, psi (MPa) ASTM C 348

senowym (5ppm), glikolu etylowym (100 %), oleju

wane przez 14 dni, na podstawie 200 psi (13.8

Wytrzymałość na ściskanie, psi (MPa) ASTM C

7 dni. . ....................................... 600 (4.1)

mineralnym (100 %), toluenie (100 %), wodorotlenku

bar). Niezależny raport laboratoryjny doste˛pny

109

28 dni....................................... 900 (6.2)

sodu (50 %) i kwasie solnym (10 %). Wytrzymałość

jest na życzenie.

7 dni. . ................................... 2,500 (17.2)
28 dni................................... 3,500 (24.1)

Penetracja wody, DIN 1048
Poddane działaniu próbki (19.1 cm × 39.4 cm ×

Zamrażanie/odporność na rozmrażanie, ASTM

10.2 cm) wykazały średnia˛ penetracje˛ wody

C 666

na ś ciskanie i zmiany masy każ dej próbki
Odporność na ścieranie, ASTM C 672

określono po 1, 7, 14, 28, 56 i 84 dniach. Zabez-

50 cykle............... 0 Ocena, Brak uszkodzeń

pieczone próbki miały znacznie lepsze lub takie

Odpornoś ć chemiczna, ASTM C 267 p o d-

same wyniki jak próbki odniesienia. Niezależny

4

raport laboratoryjny doste˛pny jest na życzenie.
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Roz wój Krysz tałów

W yniki
ochrony i wodoszczelnoŚci
Nowe badania nad krystalicznym
blokowaniem powier zchni
Badania zabezpieczonych i niezabezpieczonych Vandex’em

próbek betonu

przeprowadzono poprzez wysokiej rozdzielczości skaningowy mikroskop elektronowy.
Wykonał je Uniwersytet Europejski w 2012 roku.
Na zdje˛ciach powierzchnia betonu znajduja˛ca sie˛ po prawej stronie. Kolor czerwony
przedstawia penetracje˛ betonu przez substancje˛ kontrolna˛ o niskim oporze.
Górne: Niezabezpieczony
beton. Penetracja żywic pokazuje
rzeczywista˛ porowatość zaprawy
cementowej co ident y fikuje
przenikalność zaprawy.

Śr o d k o w e : VA N D E X S U P E R

W Ś wiecie wody i wilgoci
– jest Vandex
ü Myślenie o wodzie – to myślenie o Vandex

krystalizuja˛cy, aplikowany przez

ü Interes firmy Vandex jest „w wodzie”

posypanie na świeży beton.

ü Vandex wspomaga zrównoważone i ekonomiczne

Zaczyna ograniczać przenikanie
żywic co oznacza

zmniejszenie

wykorzystanie wody

Woda to nasz najcenniejsz y dar natur y. Jest
niezbe˛dna do życia, ale może mieć działanie
niszcza˛ce. Vandex wyznaczył sobie misje˛, która
ma za zadanie ochrone˛ struktur zagrożonych przez
wode˛ na całym świecie. Dzie˛ki temu firma w kilka

porowatości i przepuszczalności

ü Vandex chroni wode˛ pitna˛ przed zanieczyszczeniami

lat wyrosła na światowego lidera w dziedzinie

wody.

ü Vandex jest dumny z ochrony środowiska naturalnego

hydroizolacji i ochrony betonu.

Dolne: dwie warst w y VANDEX
SUPER, kr ystalizuja˛ca zaprawa
w postaci szlamu stosowana do
zabezpieczenia betonu.
Znacznie zmniejsza penetracje˛
żywic, co oznacza bardzo ge˛sty
i gładki b eton o zmniejszonej
przepuszczalności cieczy.

Krystaliz acja i penetr acja z a aprobowana
do wody pitnej
6
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Roz wój Krysz tałów

Vandex cz yni z betonu
jeszcze lepsz y m ateriał

Roz wia˛z ania od 1946

Z asady Krystalizacji
• Krystalizuja˛ca hydroizolacja
• Wodoszczelna zaprawa
• Wspólne rozwia˛zanie

1.	Cze˛ść suchej betonowej ściany przedstawiaja˛cej
naturalne cza˛stki wolnego wapnia i wilgoci
w systemie kapilarnym.
2. Betonowa ściana naraż ona na działanie
wody. Woda przedostała sie˛ do systemu
kapilarnego. Długotrwałe oddziaływanie:
nieszczelności, niszczenie betonu.
3.	Zastosowanie krystalizacji Vandex. Widok
reakcji pomie˛dzy cza˛stkami wolnego wapnia,
wilgoci i środków chemicznych Vandex.
4. Beton jest już wodoszczelny. Vandex wnika
w beton tworza˛c kryształy, które w znacznym
stopniu zawe˛żaja˛ naczynia włoskowate, ale
nadal pozwalaja˛ na przejście pary wodnej.
5.	Kryształy Vandex pozostaja˛ w betonie, gotowe
do ponownej reakcji w kontakcie z woda˛.
Kryształy teraz głe˛boko przenikaja˛ beton.

Krystaliz acja jako udoskonalenie betonu – fak t y
Temat

Polepszenie

Korzyści

Chlorowa Bariera

5 – krotne zmniejszenie dyfuzji chloru

ü wie˛ksza odporność na ścieranie betonu

Odporność na
siarczany

Niemal całkowicie wyeliminowano skutki
ataku przez 20 – 30 lat

ü wyższa odporność na starzenie betonu

Nośność / Ścieralność

Utrata masy przez ścieranie zredukowana
o 70 – 75 % metoda Taber-Abraser

Dyfuzja par

Przy korzystaniu z VANDEX SUPER pod
epoksydowa˛ powierzchnia˛ posadzki nie
tworza˛ sie˛ pe˛cherze

ü beton jest jeszcze w stanie “oddychać”

Hydroizolacyjność

… po cze˛ściowym usunie˛ciu VANDEX SUPER
wilgoci nie wykryto …

ü funkcja wodoszczelności pozostaje integralna˛

Wytrzymałość na
ściskanie

Aż + 7.3 % wzrasta przy posypywaniu
proszkiem

ü ogólnie wyniki wytrzymałościowe betonu wzrastaja˛

ü beton zabezpieczony przed: woda˛ morska˛, ściekami,
gruntowymi i agresywnymi wodami, roztworami
chemicznymi

cze˛ścia˛ betonu

VANDEX –
w pełni akredy towana fir m a
Produk t y Vandex sa˛ badane
Grupa cementowych produktów Vandex jest regu-

Grupa produktów do naprawy betonu została

larnie badana przez zatwierdzone i niezależne

przebadana pod ka˛tem specjalnych właściwości

laboratoria badawcze w różnych krajach na

fiz ycznych i ich kompat ybilnoś ci z betonem.

całym świecie. Testy te, sa˛ neutralnym dowodem

Poszczególne produkty sa˛ dopuszczone do zasto-

skuteczności i szczególnych właściwości różnych

sowania w bezpośrednim kontakcie z woda˛ pitna˛.

produktów.
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produk t y krystalizuja˛ce Vandex
dział aja˛
Inżynieryjne i przemysłowe

Twój partner w miE˛dzynarodowych
projektach
Serwis – Jakość – Środowisko

Zbiorniki wody pitnej

Badania i Rozwój
Vandex jest organizacja˛, która poprzez innowacje,
know-how, doświadczenie i silna˛ motywacje wspiera swoje produkty. Odpowiednie badania, testy
i rozwój inżynierii dodaja˛ znacznej wartości do
podstawowych cech produktów Vandex.
Tunele

Oczyszczalnie ścieków

Budownictwo ogólne

Renowacja

Jakość i Środowisko
Grupa Vandex Jest certyfikowana zgodnie z norma˛
ISO 9001:2008 „System zarza˛dzania jakościa˛” od
1994 roku i ISO 14001:2004 „System zarza˛dzania
środowiskiem” od 2004 roku. To potwierdza,
że przedsie˛biorstwo VANDEX spełnia wymagania mie˛dzynarodowych norm jakości i ochrony
środowiska.

Inne kierunki dział ania
Ochrona wody pitnej:
Środowiskowe substancje skażaja˛ce
powoduja˛, że zapewnienie higienicznie doskonałej wody pitnej staje sie˛
niezwykle ważnym zadaniem, przy
którego rozwia˛zaniu, w znacznym
stopniu, uczestniczy Vandex.
Oczyszczalnie ścieków:
Ścieki nie powinny przedostawać
sie˛ do środowiska, lecz do perfe
kcyjnie uszczelnionej oczyszczalni
ścieków – dlatego Vandex oferuje
produkty do uszczelnienia przewodów doprowadzaja˛cych i instalacji
uzdatniaja˛cych.

Obsługa Techniczna.
Dla Vandex priorytetem jest odpowiedzieć na wymagania klientów w zakresie produktów, systemów
i doradz t wa technicznego, które zapewnia˛
zadowolenie klienta. Usługi techniczne Vandex
skierowane sa˛ do uż ytkowników, projektantów
i firm wykonawczych, maja˛ zapewnić najwyższy
stopień zadowolenia klienta. Szkolenie i doradztwo
oferujemy na miejscu aplikacji lub w siedzibie firmy.

Vandex jakoŚĆ w Świecie
Uszczelnienia poniżej gruntu:
Zawsze można liczyć na Vandex w
krystalicznej technologii do uszcze
lnienia i ochrony konstrukcji betonowych. System staje sie˛ integralna˛
i długotrwale aktywna˛ cze˛ścia˛ betonu.

Dystrybutorz y
Produkcja
N i e m cy
CH ILE
Ko lu m bia
M eksyk
USA
M a le zja
Repu bli k a
P o łu d n i owej Afryk i
INDIE

Naprawa betonu:
Zniszczony beton musi być naprawiony – optymalnie z produktami Vandex.
Renowacja starych budynków:
Środki ochrony budynków, które dotychczas sprawdziły sie˛ przy modernizacjach starych budynków, sa˛ nadal
udoskonalane przez firme˛ Vandex .
Zn aj dŹ t woj eg o lo k a ln eg o dystrybu to r a :
w w w.vand ex.co m

G łówna siedziba
Vandex International
Sz waj ca ria
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