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Patent z roku 1952 vydaný v Nemecku: VANDEX VYNAŠIEL 
NOVÝ SPôSOB 
HYDROIZOLÁCIE  
BETÓNOV  
– PRVÝ PATENT 
KRYŠTALICKEJ 
HYDROIZOLÁCIE 
NA SVETE

KRYŠTALICKÁ IZOLÁCIA 
VANDEX
Najdôležitejším stavebným materiálom 
našej doby je betón. Očakáva sa od 
neho odolnosť a stálosť na dlhý čas. Vy-
stavený je hlavne vplyvom vody, mrazu, 
rôznych chemikálií a vplyvom okolitého 
prostredia.  Vodotesný betón je preto 
rozhodujúci faktor nielen pre zachovanie 
trvanlivosti betónu, ale aj celej konštruk-
cie. 
Betón obsahuje milióny kapilár, pórov a 

1. Po aplikácii izolácie a započatí pro-
cesu kryštalizácie, akákoľvek ďalšia prí-
tomnosť vody iba podporuje rast ďalších 
kryštálov, ako je zobrazené na príklade 
kryštálu zelenej farby v strede obrázku.

Proces kryštalizácie
Kryštalizácia je chemická reakcia, ku 
ktorej dochádza pri kontakte aktívnych 
chemických látok produktov VANDEX 

s vápnikom a vlhkosťou v betóne.
Fotky zobrazujú skutočný rast kryštálu, 
po opätovnom nápore vody. Mikrofoto-
grafie sú zväčšené 400x.

vlásočnicových trhlín, ktoré dovolia vode 
preniknúť a presakovať hlbšie. Tento jav 
sa nazýva kapilárna absorbcia. Súčasná 
prítomnosť vody, kyslíka a chlorido-
vých iónov, spôsobuje koróziu výstuže 
a následné praskanie a odlupovanie 
betónu. Kryštalická izolácia dokáže 
svojim pôsobením zabrániť karbonatácii 
betónu, výrazne predĺžiť jeho životnosť a 
funkčnosť.

2. Zelený kryštál pokračuje v raste. 3. Zelený kryštál značne zväčšil svoj 
objem tak, ako aj ostatné kryštály.



KRYŠTALICKÁ IZOLÁCIA VANDEX
VANDEX PONÚKA 2 PRODUKTY VHODNÉ NA KRYŠTALICKÚ IZOLÁCIU BETÓNOV

VaNDeX sUPer 
kryštalická hydroizolácia
Vhodná pre betóny: 
•	zavädnuté
•	vytvrdnuté	nové
•	akokoľvek	staré																																																																					
 
•	jednoduchá	aplikácia
•	môže	slúžiť	ako	finálna	povrchová	úprava
•	v	kombinácií	s	kremičitým	pieskom	dosahuje	vlastnosti	

priemyselných	podláh
•	odoláva	vplyvom	pôsobenia	posypových	solí,	benzínu,	

ropy,	silážnych	štiav
•	odoláva	tlakovej	vode	do	146	m	vodného	stĺpca
•	odoláva	radónu	do	stredného	radónového	rizika	pri	

dodržaní	tesnosti	spojov
•	aplikácia	možná	z	aktívnej,	alebo	pasívnej	strany	kon-

štrukcie
•	vhodná	pre	styk	s	pitnou	vodou
•	prerastá	trhliny	do	šírky	0,4	mm

VaNDeX aM 10 
kryštalická prísada do betónu

•	všestranná	a	trvalá	vodotesnosť

•	jednoduché	dávkovanie

•	zlepšuje		spracovateľnosť	betónu

•	vylepšuje	konečné	vlastnosti	betónu

•	odoláva	radónu	do	stredného	radónového	rizika	pri	
dodržaní	tesnosti	spojov

•	odoláva	tlakovej	vode	do	146	m	vodného	stĺpca

•	odoláva	vplyvom	pôsobenia	posypových	solí,	benzí-
nu,	ropy,	silážnych	štiav

•	zvyšuje	pevnosť	betónu

•	prerastá	trhliny	do	šírky	0,4	mm

•	certifikovaná	podľa	EN	934	–	2

VANDEX	AM	10 je kryštalická vodotesná prášková prísada 
špeciálne vyrobená pre interakciu s kapilárnym systémom 
betónu tak, aby bol poskytnutý hydroizolačný systém, ktorý je 
trvalou a neoddeliteľnou súčasťou betónu.

VaNdEX SUPEr VaNdEX aM 10

aplikácia sypaním zapracovanie hladičkou aplikácia kefou aplikácia bežnou omietačkou
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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. 

1.  Rez suchou stenou. V kapilárnom systéme je 
vidieť voľný vápnik a vlhkosť.

2.  Betónová stena vystavená vplyvu vody. 
Voda preniká do kapilár. Pri dlhodobom 
pôsobení spôsobuje netesnosti konštruk-
cie, poškodenie mrazom a dochádza aj k 
poškodeniu oceľovej výstuže.

3.  Povrch konštrukcie ošetrený VANDEXom. 
Nastáva reakcia medzi voľným vápnikom, 
vlhkosťou a aktívnymi látkami VANDEX.

4.  VANDEX preniká stále hlbšie do betónu 
a vytvára kryštály, ktoré vypĺňajú kapiláry 
betónu, ale stále umožňujú prestup vodných 
pár.

5.  Stena je vodotesná. Kryštály VANDEX sa 
stali súčasťou betónu. Pri ďalšom nápore 
vody opísaný proces pokračuje a kryštály 
prerastajú hlbšie do betónu.

výhradný dovozca a distribútor 
materiálov Vandex pre Slovensko

oblasti PoUžitia kryštalickej izolácie: 
•	nové	a	existujúce	budovy	•	zásobníky	pitnej	vody
•	parkoviská	podzemné	aj	nadzemné	•	základy	stavieb
•	pivnice	a	podzemné	priestory	•	ČOV	•	tunely
•	mosty	•	priemyselné	stavby	

Kryštály dĺžky 30 µm kompletne uzatvárajú póry v betóne 
a vytvárajú pre tekutiny nepriepustné stavebné teleso.


