
HYDROIZOLACE A OCHRANA
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

přehled produktů
pro maloobchodní distribuci



Vandex je etablovanou produktovou 
značkou materiálů a ucelených 
systémových řešení pro hydroizolace 
betonových konstrukcí a hydroizolační 
sanace staveb.

s materiály Vandex bylo během sedmdesáti let 
zrealizováno bezpočet komplexních hydroizolačních 
projektů, a to jak u nových konstrukcí, tak 
i u historických staveb. dnes je Vandex považován 
nejen za inovátora a vynálezce osobitých 

technických řešení proti vodě a vlhkosti, ale i za 
důvěryhodného a stabilního partnera.

od roku 2020 je Vandex pevnou součástí skupiny 
cpG europe, která zastřešuje produktové značky 
z oblasti utěsňování a lepení, pasivní požární 
ochrany, bezespárých podlah, střešních izolací 
a zateplovacích systémů. 

Vandex – Na poli hydroizolací od roku 1943

Profesionální zázemí

Vandex poskytuje komplexní podporu projekčním 
a inženýrským kancelářím a řeší s nimi standardní 
i specifické požadavky v oblasti hydroizolačního 
zajišťování betonových konstrukcí a sanací staveb.

Vedle klasické podpory poskytuje Vandex 
konzultace přímo na stavbě. Vlastní tým techniků je 
připraven kdykoliv vyrazit na místo realizace 
a pomoci s aplikací zakoupených produktů.

pro realizační firmy poskytujeme školicí programy 
v našem výrobním závodě ve schwarzenbeku nebo 
dle přání zákazníka na konkrétní stavbě.

Přehled řešeNí Pro hydroizolace
a saNace betoNových a zděNých koNstrukcí

mAtERIáLY pRO sANACE
železobetonových konstrukcí

HYDROIZOLACE
zděných konstrukcí

rychlé opravné
mALtY
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rychlé
opravné malty

vanDEX rapID Xl

moderní cementová, jednosložková opravná malta 
vyztužená vlákny, která je určena k opravám betonu 
a zdiva. Její hlavní výhodou je bleskové vytvrzování.

Zatímco u klasických maltových směsí je nezbytné 
dodržet technologickou přestávku, před plným 
zatížením i několik dní či týdnů, 
u VandeX rapid Xl postačuje pouhých 
60 minut.

informace k produktu Qr

objednací číslo 324004

balení pytel 25 kg

počet kusů na paletě 40 ks

barva šedá

spotřeba 20 kg/m2

 f aplikace do 100 mm v jedné vrstvě
 f doba zpracování do 30 minut

 f plná zatížitelnost už po 60 min.

 f bez nutnosti penetrace (pouze vlhčení podkladu)

vanDEX rapID m

moderní cementová, jednosložková opravná malta 
vyztužená vlákny, která je určena k opravám betonu 
a zdiva. Její hlavní výhodou je bleskové vytvrzování.

cementová směs odolná vodě a vlhkosti. lze jí apli-
kovat jak na vodorovné, tak i na svislé podklady. po 
1 hodině lze plně zatížit. 

informace k produktu Qr

objednací číslo 324005

balení pytel 25 kg

počet kusů na paletě 40 ks

barva šedá

spotřeba 20 kg/m2 f hydroizolační funkce od 10 mm
 f plně paropropustná

 f doba zpracování 15 - 30 minut

 f plná zatížitelnost už po 60 min.

 f aplikace 6 - 12 mm v jedné vrstvě

 f bez nutnosti penetrace (pouze vlhčení podkladu)

vanDEX rapID 2

super rychlá hydroizolační (zátková) malta. cemen-
tová směs připravená k okamžitému použití.

blesková doba tuhnutí - pouze 2 minuty. bezpečně 
utěsní průnik vody. tento materiál je určený pro 
rychlé opravy prasklých kanalizačních rozvodů 
a trvalému utěsnění míst s aktivním průsakem vody 
do nebo z konstrukce.

informace k produktu Qr

objednací číslo 324007

balení kbelík 15 kg

počet kusů na paletě 36 ks

barva šedá

 f doba tuhnutí 2 minuty
 f Zastavuje tekoucí vodu

 f aplikace i pod vodou

 f pro opravy potrubních systémů

 f trvalé utěsnění průsaků

vanDEX mInEralIt

Zpevňovací přípravek na sprašné, vydrolené 
a nesoudržné betonové povrchy, potěry a omítky. 
roztok proniká hluboko do betonové struktrury.
mineralit je vhodný buď jako penetrace před 
aplikací reprofilačních malt nebo jako hotový 
zpevňovací vrchní nátěr.

informace k produktu Qr

objednací číslo 322227

balení kanystr 10 l

počet kusů na paletě 50 ks

barva bezbarvý
 f zpevnění nesoudržného betonu
 f Vylepšení povrchu pomocí křemenných 

 minerálních látek

 f roztok k okamžité aplikaci

 f tekutý čirý stav

Expresní reprofilační malta

Expresní jemná hydroizolační malta

Zátková hydroizolační malta

Přípravek pro zpevnění povrchu
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matErIály pro sanacE
železobetonových konstrukcí

vAnDeX bb75

cementová směs pro zhotovení povrchové 
hydroizolační vrstvy (šlemu). Vhodná jako ochrana 
konstrukční ocelové výztuže proti korozi. ideální 
jako první ochranná vrstva před aplikací reprofilační 
malty (pasivace).

informace k produktu Qr

objednací číslo 322149

balení pytel 25 kg

počet kusů na paletě 40 ks

barva šedá
 f aplikace 2-3 mm v jedné vrstvě
 f doba zpracování do 30 minut

 f plná zatížitelnost už po 60 min.

 f bez nutnosti penetrace

vAnDeX unIMortAr

hydroizolační malta k sanaci převážně betonových 
konstrukcí. materiál je vhodný i pro reprofilaci 
a vyrovnávání betonových povrchů.

informace k produktu Qr

objednací číslo 322155

balení pytel 25 kg

počet kusů na paletě 40 ks

barva šedá

 f aplikace ve vrstvě 6-12 mm
 f proti aktivními i pasivnímu tlaku vody

 f Vhodné k vyplňování dutin

 f na konstrukce základů a pro sklepní zdi

Hydroizolační šlem

Hydroizolační opravná malta

vanDEX cEmlInE mG 4 FF

Vodotěsná reprofilační malta k provádění silných 
ochranných vrstev. slouží zejména k vyspravování 
stropů, stěn a podlah. materiál je certifikovaný pro 
styk s pitnou vodou. lze jím provádět vyhlazovací 
vrstvy v nádržích. 

informace k produktu Qr

objednací číslo 325025

balení pytel 25 kg

počet kusů na paletě 40 ks

barva šedá
 f aplikace od 10 do 30 mm
 f Vodotěsná při vrstvě do 10 mm

 f snadno vyhladitelná

 f bez nutnosti penetrace

Vysoce vodotěsná reprofilační malta
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MAterIály pro hyDroIzolAce
zDěných konstrukcí

vanDEX Ic

krémová injektážní hydroizolace na bázi silan-
siloxanu. určená k provádění dodatečné vodorovné 
izolace u zděných konstrukcí, kde je původní izolace 
nefunkční nebo zcela chybí. krém vytváří ve zdivu 
hydroizolační clonu a zabraňuje tak pronikání zemní 
vlhkosti do konstrukce.

informace k produktu Qr

objednací číslo 324056

balení salám 600 ml

počet kusů v kartonu 24

barva bílá

 f Injektážní krém v salámech 600 ml
 f aplikace do děr Ø12 mm po 120 mm

 f snadná aplikace pistolí

 f Výborná prostupnost krému do zdiva

 f Vhodné na cihelné a kamenné zdivo

 f Velmi vysoká účinnost a dlouhá životnost

vanDEX vIm

speciální malta pro zastavení vzlínající vlhkosti ve 
svislých konstrukcích. při aplikaci dochází 
k chemické reakci mezi solemi ve zdivu, vlhkostí 
a složkami malty VandeX Vim. Vznikají krystaly, kte-
ré vytvoří vodotěsnou hydroizolační bariéru.

informace k produktu Qr

objednací číslo 324009

balení pytel 25 kg

počet kusů na paletě 40 ks

barva šedá f hotová směs pro vytvoření injektážní malty
 f pro kamenné, cihelné nebo smíšené zdivo

 f pro plošné stěrkování nebo vtlačování 

 do vyvrtaných otvorů

 f doba zpracování 15 minut

 f doba tuhnutí 60 minut

Injektážní krém

Injektážní malta
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sklADbA InJektážního
A sAnAČního systÉMu vAnDeX

1

2
3

4

1
injektážní krém VandeX ic nebo injektážní 
malta VandeX Vim

2
podhozová sanační omítka
VandeX rouGh cast Wta

3
Jádrová sanační omítka
VandeX reFurbishment plaster Wta

4
Vrchní vyrovnávací sanační omítka
VandeX leVellinG plaster Wta

spotřeba v ks

Délka stěny Zeď 15 cm Zeď 25 cm Zeď 35 cm

10 m 3 ks 4 ks 6 ks

20 m 5 ks 8 ks 11 ks

30 m 7 ks 11 ks 16 ks

40 m 9 ks 15 ks 21 ks
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vAnDeX rouGh cAst WtA

podhozová malta nutná k vytvoření přechodového 
můstku při aplikaci injektáže. 

informace k produktu Qr

objednací číslo 324011

balení pytel 30 kg

počet kusů na paletě 35 ks

barva šedá

spotřeba* 5 kg/m2

 f připravená směs pro zlepšení přilnavosti  
 a funkce sanačního systému

 f do vnitřního i vnějšího prostředí

 f pro různé typy původního zdiva

Podhozová sanační omítka (špric)

vAnDeX reFurbIshMent plAster WtA

pro vlhké a zasolené stěny ve vnitřním nebo vnějším 
prostředí. hydrofobní provzdušněná omítka s vyso-
kou schopností difúze. odolná proti solím a vzlínání 
vlhkosti. tvoří pevný, suchý povrch stěn bez solí 
a výkvětů.

informace k produktu Qr

objednací číslo 324013

balení pytel 25 kg

počet kusů na paletě 40 ks

barva šedá

spotřeba* 12,0 kg/ m2

 f hydrofobní provzdušněná omítka
 f Ruční nebo strojní nanášení
 f Pro sanace sklepů, kleneb a historických objektů
 f Výborné tepelněizolační vlastnosti
 f Do vnitřního i vnějšího prostředí
 f Umožňuje postupné vysychání vlhkých podkladů

Jádrová sanační omítka

vAnDeX levellInG plAster WtA

omítka pro vyrovnání možných nerovností podkladů 
a tím zajištění rovnoměrné tloušťky nátěru stěny. 
součást sanačního systému VandeX.

informace k produktu Qr

objednací číslo 324012

balení pytel 30 kg

počet kusů na paletě 35 ks

barva šedá

spotřeba*  13,5 kg/ m2

 f hydrofobní provzdušněná omítka
 f ruční nebo strojní nanášení

 f Velmi dobrá schopnost pro zadržování solí

 f do vnitřního i vnějšího prostředí

 f Výborná přilnavost k jádrové omítce

Vrchní vyrovnávací sanační omítka

*při tl. vrstvy 5 mm pokrytí plochy na 50%

*při tl. vrstvy 10 mm

*při tl. vrstvy 10 mm



www.vandex.cz

tremco cPG s.r.o.
slezská 2526/113
130 00 praha 3¥Česko

t: +420 296 565 333
prodej@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

Váš obchodně technický poradce:


