VANDEX Know - how
zaisÈuje bezpeãné rie‰enie problémov
Preto je v súãasnej dobe najhospodárnej‰ie rie‰enie v uplatÀovaní
opakovateºného opravného systému.
S t˘mito poÏiadavkami sú v súlade
v˘robky VANDEX, optimalizovan˘
systém na cementovej báze pre túto
oblasÈ pouÏitia.

VANDEX BB 75

chemická záÈaÏ
biologická zátaÏ
mechanická záÈaÏ
mráz / posypové soli
vodn˘ tlak / v˘mena vody
dynamická záÈaÏ,
napr. upratovacie stroje

utesnenie

VANDEX UNIMÖRTEL 1 Z
reprofilácia

VANDEX BB 75 Z

Pre ochranu stavebn˘ch betónov˘ch
ãastí platí, Ïe s mnoÏinou záÈaÏí je
potrebné vopred kalkulovaÈ.
Kombinovan˘ vplyv záÈaÏe a prirodzenej hranice pouÏitia stavebn˘ch
hmôt vedú k poznaniu, Ïe neexistuje
stavebnina, ktorá by mala neohraniãenú odolnosÈ voãi akémukoºvek
vplyvu.

Skôr neÏ sú skoncipované ochranné
opatrenia, je nutné previesÈ komplexnú
anal˘zu záÈaÏe a diagnostiku stavu
objektu vrátane potrebn˘ch skú‰ok.
Tabuºka ukazuje zvolené kritéria pre
dimenzovanie sily vrstiev.
Plánovanie odpovedajúcej ‰truktúry
vrstiev sa delí na nasledujúce pracovné
kroky:
zaistenie skupiny záÈaÏe
lokálne testy, testovacie plochy
optimalizácia staavebn˘ch hmôt
rozhodnutie o spôsobu spracovania
pokyny pre prevádzkovateºa

VANDEX - ‰peciálne v˘robky
pre oblasÈ odpadov˘ch vôd

ochrana betónu v oblasti
odpadov˘ch vôd

VANDEX MINERALIT
fixácia povrchu

Označenie výrobku:

protichemick˘ systém

KORROSIONSSCHUTZ M

ochrana pred extrémnymi
chemick˘mi záÈaÏami

UNIMÖRTEL 1 Z
SUPER

Doporuãené sily vrstiev pre vnútorné prevrstvovanie v zariadeniach pre odpadové vody
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BB 75 EZ

Zaťaženie/Problematika
Agresivita
rozrušujúca betón *
slabé pôsobenie

BB

WASSERSTOPPER

Poznámky:

sila vrstvy
(hrúbka) mm
sila vrstvy
(hrúbka) mm
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Výrobky VANDEX

Varianta A

dostatočné krytie armatúry, kvalita betónu veľmi dobrá, nie sú požiadavky na štruktúru striekaním
nanášaného náteru konečnej vrstvy, hĺbka drsnosti malá až stredná, nerovnosti malé až stredné
dostatočné krytie armatúry, kvalita betónu veľmi dobrá, je požadovaná jemná štruktúra striekaného náteru, hĺbka drsnosti malá, nerovnosti malé až stredné
čiatočne nedostatočné krytie armatúry, kvalita betónu dobrá, je požadovaná jemná štruktúra striekanej
konečnej vrstvy, hĺbka drsnosti stredná, nerovnosti stredného rozsahu
nedostatočné krytie armatúry, kvalita betónu dobrá, je požadovaná jemná štruktúra striekanej konečnej
vrstvy, hĺbka drsnosti veľká, nerovnosti veľké
nedostatočné krytie armatúry, kvalita betónu dobrá, konečné povrstvenie pre menšie plochy, je možné
vytvoriť hladký povrch, murivo ako podklad možné, napr. kontrolné šachty, šachtové krajnice

1,5

Varianta B

3

Varianta C

5

3

Varianta D

10

3

Varianta E

10

stredné až silné pôsobenie
Varianta A
Varianta B

10

BB 75 Z

3

250

dostatočné krytie armatúry, hĺbka drsnosti malá, nerovnosti malé až stredné

3

250

nedostatočné krytie armatúry, drsnosť stredná až veľká, nerovnosti stredné až veľké

Krátky popis:

Spotreba:

Balenie:

čiste mineralický,
2 kg/m2
vhodný aj pre pitnú vodu
2 kg/m2/mm
tesniaca malta so zvýšenou
pri 6 - 12 mm sile vrstvy
odolnosťou voči síranom
penetračná tesniaca malta pre
1 - 1,5 kg/m2
hydroizoláciu a ochranu betónu
tesniaca malta so zvýšenou
6 kg/m2/3 mm
odolnosťou voči síranom
elastická tesniaca malta so zvýšenou
6 kg/m2/3 mm
odolnosťou voči síranom
rýchlospojivo proti vodným priesakom závislé na veľkosti priesakov
cca 300 g/miesto

5 kg
25 kg
25 kg
25 kg
35 kg
15 kg

MINERALIT

zpevňovanie podkladu a povrchu

250 ml/m2

10l

VERGUSSMÖRTEL

zálievková malta 0 - 4 mm

1980 kg/m3

25 kg

QUELLBAND
2520/2010

tesniaci pás pre pracovné špáry

1,0 na bežný meter špáry

30 bm
60 bm

QUELLBAND KLEBER kontaktné lepidlo pre plošné lepenie

310 ml/20 bm

310ml/kartón

protichemický
systém *

podľa systému

vysoko chemicky odolné systémy
na báze EP alebo PU

dno, spodok, podlaha
pracovné špáry
oblasť spodných vôd
zóna výmeny vody
prepadové kanály, struhy
steny (vplyv počasia)
pojazdy usadzovákov
lapače piesku
usadzovacie nádrže
aktivačné nádrže
dosadzovacie nádrže
čerpacie zariadenia
prevzdušňovacie nádrže
oceľové vložky
ochrana betónu
reprofilácia

âi pri novostavbe alebo pri sanácii,musí
vÏdy projektujúci inÏinier spracovaÈ
takú variantu ochrany betónov˘ch
stavebn˘ch prvkov, ktorá odpovedá
optimálnemu vzÈahu ceny a v˘konu.
Koncepcia ochrany je podriadená podºa
druhu záÈaÏe, záÈaÏ v‰ak môÏe pôsobiÈ
kombinovane, ako napríklad:

·peciálne v˘robky VANDEX pre oblasÈ odpadov˘ch vôd

* bliÏ‰ie informácie na poÏiadanie

VANDEX SERVIS • kompletné poradenstvo v oblasti ochrany stavieb pre odpadové vody
• problémové anal˘zy, návrhy na rie‰enie
• in‰trukcie pre spracovanie materiálov

HYDROIZOLÁCIA, OCHRANA A SANÁCIA STAVIEB

veľmi silné pôsobenie
Varianta A
Varianta B

3
10

dostatočné krytie armatúry, hĺbka drsnosti malá, nerovnosti malé až stredné,
0,3 - 1,5 nutná protichemická ochrana
nedostatočné krytie armatúry, drsnosť stredná až veľká, nerovnosti stredné až veľká,
0,3 - 1,5 nutná protichemická ochrana

* Zaradenie do stupňa “ betón rozrušujúci agresivitu “ zisťuje služba firmy Vandex International Ltd pomocou analýzy vody. Všetky údaje
ohľadom voľby materiálu (prostriedku) ako aj o sile vrstvy je nutné považovať za nezáväzné doporučenie
** Špeciálné vysoko chemicky odolné systémy navrhované na základe analýzy záťaže vždy pre konkrétny prípad použitia, systémy na báze EP, PU.

hĺbka drsnosti: < 1mm malá
1 - 5 mm stredná
> 5 mm veľká

nerovnosť: < 2 mm / 4 m malá
2 - 5mm / 4 m stredná
> 5 mm / 4 m veľká

Hlavné sídlo a medzinárodn˘ predaj:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
Postfach, CH-3601 Thun/Schweiz
Telefon +41 33 227 44 44
Telefax +41 33 227 44 45
E-mail: vandex@vandex.com
http://www.vandex.com

V˘hradné zastúpenie v SR:
STAVAN s.r.o.,
Vodárenská 2, 040 06 Ko‰ice, tel.: 055/799 51 61-2,
fax: 055/799 51 63, kosice@stavansk.sk
Odborárska 52, 831 02 Bratislava, tel.: 02/446 33 411,13
fax: 02/446 33 412, bratislava@stavansk.sk

Utesnenie
a ochrana zariadení
na odpadové vody

Kde
Kde sa
sa
VANDEX
VANDEX
pouÏíva?
pouÏíva?

NutnosÈ
NutnosÈ ochrany
ochrany ná‰ho
ná‰ho
Ïivotného
Ïivotného prostredia
prostredia

Kanál odpadov˘ch vôd

Usadzovacia nádrÏ

âistiãky odpadov˘ch vôd
utesnenie / ochrana

VANDEX BB 75 Z 6 kg/m2
alebo VANDEX Super 1,5 kg/m2

Za odpadovú vodu povaÏujeme zásadne
dodatoãne zmenenú vodu. To znamená
vodu zneãistenú, pouÏitú resp. daÏìovú,
odpadové vody z domácností, firiem a
priemyslov˘ch zariadení, fekálie, vody
z verejn˘ch studní, kanálov, vodu vniknutú do netesn˘ch povrchov, povrchovú
vodu a mnohé iné.
Z hºadiska pôvodu delíme vodu nasledovne:
domácu odpadovú vodu
Ïivnostenskú (remeselnú)
odpadovú vodu
priemyselnú odpadovú vodu
vodné zráÏky
Z hºadiska stupÀa zneãistenia, ktoré sa
meria biochemickou potrebou kyslíka,
delíme záÈaÏ nasledovne :
fyzikálnu (pevné látky,plávajúce
látky)
chemickú (kyseliny, zásady, soli)
biologickú (baktérie, mikroorganizmy)
Spolu s v˘vojom sídlisk do konglomerátov a priemyselného sektoru s
v˘robn˘mi technológiami kaÏdého druhu vznikol paralelne samostatn˘ systém
zberu, dopravy a úpravy odpadov˘ch vôd:
V‰etky stavby prichádzajúce do kontaktu
s odpadov˘mi vodami sú vystavené
zvlá‰tnym záÈaÏiam ako:
stále sa meniaci stupeÀ zneãistenia
vplyvy Ïivotného prostredia,
prírodné vplyvy
meniaca sa hladina tekutín
vytváranie agresívneho mikroklímatu
v uzavret˘ch priestoroch (nádrÏe,
septiky, prepravníky, kontajnery)
PretoÏe univerzálny stavebn˘ materiál,
ktor˘ by t˘mto v‰etk˘m útokom
vzdoroval, neexistuje, musíme hºadaÈ
cesty vo vzÈahu k technológii ãistenia
odpadov˘ch vôd pri stavbe a údrÏbe
t˘chto zariadení.
Hlavn˘m stavebn˘m materiálom je tu
betón. KeìÏe betón nieje schopn˘
ãastokrát zná‰aÈ uvedené záÈaÏe, musíme
sa sústrediÈ na jeho ochranu.

PretoÏe ochranné systémy môÏu pôsobiÈ
len na niektor˘ druh záÈaÏe (napr.
ochrana pred kysl˘mi alebo basick˘mi
médiami), sú tieto systémy úãinné pri
kombinovanej záÈaÏi len podmienene.
V oblastiach kde dochádza k niekoºk˘m
rôznorod˘m zaÈaÏeniam je nevyhnutné
vytvoriÈ prísny, ãasove nepravideln˘
kontroln˘ systém o stave stavby. Po‰kodené miesta musia byÈ s minimálnymi
v˘dajmi veºmi r˘chle opravené.
T˘mto poÏiadavkám vyhovuje VANDEXWIEDERHOLSCHUTZSYSTEM (opravn˘
ochrann˘ systém), ktor˘ vyhovuje aj ‰peciálnym doporuãeniam, ako aj smerniciam
európskych noriempre odpadové vody.

Úspech
systematick˘m
postupom:
Rozbor stavu

Ako tesnenie, vnútorné povrstvenie a
sanácie Ïelezobetónov˘ch kon‰trukcií na
ãistiãkách odpadov˘ch vôd.
V˘robky Vandex slúÏia v zariadeniach na
odpadové vody k tomu, aby ochraÀovali
betónové stavby a stavebné dielce pred
zvlá‰tnymi záÈaÏov˘mi vplyvmi a zamedzovali ich vysokému opotrebeniu.

VANDEX BB 75 Z 6 kg/m2

Diagnóza ‰kôd

Dosadzovacie nádrÏe

Lapaã piesku

sanácia

utesnenie / ochrana
VANDEX BB 75 Z 6 kg/m2
alebo VANDEX Super 1,5 kg/m2

Opatrenia pre opravy

Lapaã piesku

Prevedenia so zaistením kvality

Prívodné kanály

oblasÈ spodn˘ch vôd
Tento VANDEX-WIEDERHOLSCHUTZ-SYSTEM je vybudovan˘ na báze stavebnicového systému takÏe môÏu byÈ
zostavené jednotlivé moduly pre ‰pecifické varianty, vÏdy podºa konkrétnych
zaÈaÏov˘ch podmienok.

VANDEX BB 75 Z 6 kg/m2
alebo VANDEX Super 1,5 kg/m2

Pravidelná kontrola
V prípade potreby
opakovaná ochrana

zóny vodnej v˘meny

Obnovenie profilov
VANDEX UNIMÖRTEL 1Z
alebo VANDEX CRS
REPARATURMÖRTEL 05

VANDEX BB 75 Z 6 kg/m2

prepadové kanály, struhy
VANDEX UNIMÖRTEL 1 Z
(reprofilácia)

voºné priestranstvá s
poveternostn˘m vplyvom

VANDEX BB 75 Z 6 kg/m2

plochy zaÈaÏené
prepravn˘m zariadením

Kontrolná ‰achta

Kanalizácia

sanácia

sanácia

lapaãe piesku
usadzovacie nádrÏe

sedimentaãné nádrÏe

VANDEX BB 75 Z
6 kg/m2

VANDEX BB 75 Z
6 kg/m2
VANDEX UNIMÖRTEL 1 Z
reprofilácia

aktivaãné nádrÏe
Sedimentaãná nádrÏ

VANDEX
UNIMÖRTEL 1 Z
VANDEX
WASSERSTOPPER

âerpací septik

ãerpacie zariadenia
prevzdu‰Àovacie nádrÏe
kontrolné ‰achtice
‰achty

Zbern˘ kanál
rekon‰trukcia

prítokové kanály
zberné kanály
zhybky
prítokové stavby
zdvíhacie zariadenia

VANDEX UNIMÖRTEL 1 Z
1 - 2 cm
VANDEX
WASSERSTOPPER

VANDEX
UNIMÖRTEL 1 Z
Dlažba v loži VANDEX
UNIMÖRTEL 1 Z

VANDEX
WASSERSTOPPER

Vandex
ponúka
systémové
v˘robky
vyskú‰ané
v praxi.
V˘robky Vandex umoÏÀujú
jednoduché remeselné spracovanie
s nízkym poãtom pracovn˘ch
postupov. Systémové v˘robky sú
dodávané v úãelov˘ch baleniach.
V‰etky hlavné produkty
Vandex sú spôsobilé pre strojné
spracovanie.

