60
minut

EXPRESNÍ
OPRAVA BETONU
A ZDIVA

Oprava betonu do 100 mm
v jedné vrstvě!

Technická specifikace
Balení

Pytel 25 kg

Hustota čerstvé malty

cca 1,5 kg/l

Začátek tuhnutí

<30 minut

Konec tuhnutí

<60 minut
1 hodina cca. 0,5 Mpa
3 hodiny cca 2,0 Mpa

Pevnost v tlaku při 10°C

EXPRESNÍ MALTA VANDEX RAPID XL
Plně zatížitelný povrch do 60 minut

1 den cca 13,0 MPa
28 dní cca 50,0 MPa
(pro zásobníky vody)

Opravy a vyrovnávání schodů

Opravy betonových podlah

Pevnost v tahu za ohybu
po 28 dnech při 10°C

cca. 8,5 Mpa (pro zásobníky vody)

Pevnost v přilnavosti po
28 dnech

cca. 2,0 MPa

Co je Vandex Rapid XL?
Moderní cementová, jednosložková opravná maltá 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.
Opravy betonových chodníků

Opravy ostění a špalet

Do hodiny máte hotovo!
Oprava betonového povrchu nebo jakékoliv zděné konstrukce
klasickými maltami vyžaduje trpělivost. Jestliže totiž chceme
dosáhnout kvalitního a dlouhodobého výsledku, musíme se
smířit s tím, že běžná cementová technologie bude vyzrávat
dny a často i týdny. V praxi však nastávají situace, kdy si takové prodlevy nemůžeme jednoduše dovolit.
Typickým příkladem jsou výměny oken při rekonstrukcích, kdy
je nutné před vsazením nového okna srovnat ostění. Jiným
příkladem je oprava betonové podlahy v místnostech, které
nelze na týdny zavřít. Často však jen nechceme čekat na vytvrzování nebo potřebujeme pokračovat v dalších navazujících
činnostech. Přesně pro tyto situace byly vyvinuty speciální
expresní cementové směsi VANDEX RAPID, kterými opravíte
beton či zdivo během několika málo minut a už po 60 minutách
je možné opravené místo vystavit běžné zátěži.

VANDEX RAPID XL
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Opravy parapetů

Opravy čel balkonů
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Aplikace do 100 mm v jedné vrstvě
Bez nutnosti penetrace
Doba zpracování do 30 minut
Plná zatížitelnost už po 60 min.
Na svislé i vodorovné podklady
Do interiéru i exteriéru

VANDEX RAPID XL

Autorizovaný distributor:

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 ¥ Česko
tel.: +420 296 565 333
email: prodej@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com
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