
abgefüllt, palettiert und für den Transport und die Lagerung mit einer 

  Hydroizolácie / sanácie stavieb

zdravotne nezávadné

bezpečné

trvácne

certifikované

celosvetovo používané



Hydroizolácia nádrží  
na pitnú vodu

Optimálne riešenie materiálmi 
určenými na styk s pitnou vodou                                            

Hydroizolácia  
spodných stavieb

Trvácne a spoľahlivé tesnenie z 
aktívnej, alebo pasívnej strany 
konštrukcie                                             

Hydroizolácia Čov

Materiály bežnej rady 
VANDEX, rady VANDEX Z 
a VANDEX RAPID zabezpečia 
trvácnu ochranu betónov

tesnenie pracovných škár

Spoľahlivé riešenie pomocou 
tesniacich a napučiavacích 
pások

systém na sanáciu  
starých stavieb

Účinné zachovanie hodnoty 
historických budov a rodinných 
domov

•  zariadenia na 
prípravu pitnej vody

•  studne

•  podlahy
•  steny v styku so 

zeminou
•  výťahové šachty
•  oporné múry

•  otvorené / uzavreté 
ČOV

•  šachty na odpadovú 
vodu

•  kanály

•  vertikálne a 
horizontálne pracovné 
škáry

•  dilatačné škáry

•  vnútorná / vonkajšia 
hydroizolácia

• odstránenie 
postrannej vlhkosti 

•  dodatočná vodorovná 
hydroizolácia



Cementom viazané 

hydroizolačné produkty VANDEX 

pozostávajú zo špeciálnych 

cementov, kremičitých pieskov s 

odstupňovanou veľkosťou zŕn a 

aktívnych prísad.

VANDEX hydroizolácie chránia 

ošetrené povrchy nie len pred 

vplyvom vody, ale v značnom 

objeme aj proti kysličníku 

uhličitému, chloridom, sulfátom 

a nitrátom. Ich vnikanie do 

konštrukcie je prítomnosťou 

VANDEXu značne obmedzené.

Modifikáciou mineralických 

produktov s plastifikátormi sa 

dosiahli vylepšené vlastnosti 

výrobkov (plasticita, zvýšená 

chemická odolnosť, zvýšená 

priľnavosť), so širšou škálou 

použiteľnosti. Vďaka nej 

majú projektanti a aplikátori 

k dispozícii materiály s 

jednoduchou spracovateľnosťou 

a vysokou účinnosťou.

výhody cementom 

viazaných produktov 

vandeX:

• Kompatibilita s betónom

• Aplikácia na matne vlhký 

podklad

• Paropriepustnosť

• Odolnosť pozitívnemu,  

aj negatívnemu tlaku vody

• Vynikajúci pomer medzi 

nákladmi a účinkom

vandeX - služby

vandeX – spracovanie produktov
Korektné spracovanie materiálov zahŕňa kvalitnú 
prípravu podkladu ošetrovanej plochy a jej vhodnú 
ochranu po aplikácii.

V rámci praktických školení a seminárov sú naši 
zákazníci o týchto krokoch intenzívne školení.  
Cementom viazané produkty VANDEX sa aplikujú 
nasledovne:

www.stavansk.sk

technické
poradenstvo 

aplikačné
školenia 

certifikáty

Aplikácia

Príprava podkladu

Striekacím zariadením

Hladidlom

Murárskym štetcom

Strojne hladičkou

Ochrana

laboratórne
analýzy    

referencie



  

Materialprüfanstalt (MPA) 
für das Bauwesen 
Beethovenstraße 52 
D-38106 Braunschweig 

Fon +49 (0)531-391-5400 
Fax  +49 (0)531-391-5900 
info@mpa.tu-bs.de 
www.mpa.tu-bs.de 




Your contact partners 

Dr.-Ing. Annette Rohling +49 (0)531-391-5407 | a.rohling@ibmb.tu-bs.de 
Dr.-Ing. Gary Blume +49 (0)531-391-5491 | g.blume@ibmb.tu-bs.de 

Braunschweig, November 2007 – The Civil Engineering Materials Testing 
Institute (MPA) in Braunschweig performs fire tests in one of Europe's largest 
test laboratories for walls. The test programme includes façade elements up to 
5.5m wide and 5.25m high, which can be tested for heat transmission, reaction 
to fire, and spread of fire. MPA Braunschweig thus rounds off its facilities for 
testing façades, fire barriers, glazing elements, and light-weight partitions on 
the basis of European Test Standards. 

The new wall test laboratory is primarily available for reaction-to-fire tests on 
the basis of DIN EN 1364-3, which the harmonized DIN EN 13830 product 
standard requires to be made for façades. To comply with the Standard, 
specimens can be installed with their width and height projecting beyond the 
test frame by ≥ 500mm. 

Other elements, such as barriers for service lines, oversize smoke extraction 
pipes or ventilation ducts, can also be tested on a case-by-case basis. 

The state-of-the-art test laboratory operates with a total of 10 gas burners, 
which can produce about 6 MW. Specimens can be exposed to heating 
conditions defined in DIN EN 1363-2 (e.g. external fire exposure or 
smouldering curve), in addition to those of the DIN EN 1363-1 standard 
temperature-time curve. Various test frames, vertical-lift platforms, fork-lift 
trucks, and a crane are available for specimen installation. 

certifikácia

Cementom viazané produkty VANDEX 
sú pravidelne testované v nezávislých 
inštitútoch celého sveta. Skúšky slúžia 
ako neutrálny dôkaz vlastností a účinnosti 
produktov. S označením CE potvrdzuje 
VANDEX súčinnosť so zodpovedajúcimi 
európskymi predpismi.

Firemná skupina VANDEX disponuje 
od r.1994 certifikovaným systémom 
riadenia kvality podľa ISO 9001:2008 
a od r. 2004 certifikovaným systémom 
enviromentálneho managementu ISO 
14001:2004. VANDEX týmto spĺňa 
celosvetovo uznávané štandardy v 
týchto oblastiach.

VANDEX svoju značku kvality premieta 
do praxe :
•  Konštantne vysokou kvalitou 

produktov
•  Inováciou produktov podľa 

aktuálnych požiadaviek trhu
•  Kvalitným zákazníckym servisom
•  Ochranou životného prostredia
•  Zdravotnou nezávadnosťou svojich 

materiálov
•  Dodržiavaním právnych predpisov

www.stavansk.sk

výroba a odbyt

Produkty VANDEX sa vyrábajú a expedujú z modernej továrne v 
Schwarzenbeku pri Hamburgu, paletované a optimálne chránené.

STAVAN spol. s r. o.
Slavkovská 18, 040 01 Košice
Telefon: +421 55/799 51 61
Mobil: +421 905 603318
E-mail: kosice@stavansk.sk

výhradný dovozca a distribútor materiálov Vandex pre Slovensko

Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Telefon: +421 02/446 33 411
Mobil: +421 907 289 194, +421 918 494 041
E-mail: bratislava@stavansk.sk


