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AM 10

DOZAJUL:
VANDEX AM 10 se poate doza începând de la 1 până la 2% 
din greutate conținut ciment (BWC), în funcție de aplicare. Vă 
rugăm să consultați reprezentantul local Vandex pentru reco-
mandări suplimentare de dozare.

REMARCI GENERALE
• VANDEX AM 10 trebuie adăugat la agregat, deoarece 

este lotat sau la secvența de lot inițială.
• Nu adăugați VANDEX AM 10 la sfârșitul secvenței de do-

zare. Adăugarea VANDEX AM 10 la sfârșitul secvenței de 
dozare poate duce la caracteristici de reglare extinse sau 
la rigidizarea prematură a betonului.

• VANDEX AM 10 poate necesita o ușoară creștere a doza-
jului de antrenare a aerului.

• În toate cazurile, consultați Fișa cu date de securitate îna-
inte de utilizare. Testele preliminare sunt încurajate pen-
tru a asigura performanța concretă a tuturor ingrediente-
lor din beton.

• Timpurile de setare pot fi ușor prelungite în funcție de 
chimia cimentului. Cu toate acestea, în condiții normale, 
VANDEX AM 10 va asigura un beton setat normal.

• Betonul care conține VANDEX AM 10 poate dezvolta rezi-
stențe finale mai mari decât betonul simplu. Amestecurile 
de încercare trebuie efectuate în condiții de proiect pentru 
a confirma performanța concretă.

AMBALARE:
10 kg galetușă; 20 kg per sac. Alte ambalaje pe comandă.

DEPOZITARE:
Când este depozitat într-un loc uscat într-un ambalaj original 
nedeschis, nedeteriorat, durata de valabilitate este de 12 luni.

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ:
Consultați Fișa de Securitate pe www.vandex.com.

DATE DIN TESTĂRI:

Testarea permeabilității, CRD C48-92
La finalizarea testului, epruvetele (15,2 cm × 15,2 cm) nu au 
prezentat nicio scurgere de apă. Toate speciile de bărbați au 
fost testate timp de 14 zile sub 200 psi (462 picioare de presiu-
ne la cap [13,8 bar]).O reducere cu peste 70% în comparație 
cu eșantioanele de control. 

Penetrarea apei, DIN 1048
Eșantioanele (15,2 × 15,2 cm) au prezentat o penetrare medie 
a apei de 22 mm atunci când au fost testate timp de 72 de ore 
sub 72 psi (166 picioare de presiune la cap [5,0 bar]), cu o 

DESCRIEREA PRODUSULUI:
VANDEX AM 10 este o pulbere cristalină integrală special 
concepută pentru a interacționa cu structurile de pori capi-
lari din beton, pentru a oferi un sistem de impermeabilizare, 
sistem care este o parte permanentă a matricei de beton. 
VANDEX AM 10 poate fi utilizat în aplicații de calitate supe-
rioară și inferioară. Produsele chimice active se combină cu 
varul liber și umiditatea prezentă în tracturile capilare și pori, 
pentru a forma complexe cristaline insolubile. Aceste cristale 
blochează capilarele și fisurile de contracție minore din beton 
pentru a preveni pătrunderea în continuare a apei (chiar și 
sub presiune). Cu toate acestea, betonul va permite totuși 
trecerea vaporilor de apă prin structură (adică betonul va mai 
putea „respira”).

DOMENII DE APLICARE:
• instalații de tratare a deșeurilor
• fundații și subsoluri a structurilor marine
• beton prefabricat
• tuneluri și metrou
• baraje și rezervoare de apă
• guri de vizitare subterane 
• structuri de parcare
• piscine
• structuri de reșinere a apei-bazine

PROPRIETĂȚI:
• elimină sau reduce penetrarea apei
• hidroizolarea interioară sau exterioară împotriva presiunii 

hidro-statice ridicate
• niciun efect negativ asupra rezistenței la compresiune 

sau a timpului de fixare cu ciment Portland
• material pulbere ușor de utilizat
• efect neglijabil asupra timpului de lucru, crescând flexi-

bilitatea
• îmbunătățește foarte mult rezistența chimică
• foarte economic comparativ cu alte metode
• difuzia vaporilor în beton nu este blocată

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
VANDEX AM 10 poate fi utilizat în aplicații de beton ameste-
cat cu betoniere și cife. Ar trebui adăugat la secvența de lot 
inițială, de preferință, deoarece agregatul este adăugat la va-
sul de amestecare. Betonul trebuie amestecat minimum 8-10 
minute, la viteza normală de amestecare, după ce toți ele-
mentele constitutive de beton au fost lotate pentru a asigura 
o dispersie completă a tuturor materialelor. VANDEX AM 10 
nu trebuie adăugat la amestecul de beton după introducerea 
ingredientelor de ciment.
 

Aditiv hidroizolație prin cristializare in masă

• Hidroizolație integral
• Sistem permanent activ
• Îmbunătățește proprietățile betonului
• Pulbere uscată ușor de utilizat
• De asemenea este testat împotriva presiunii apei ridicate



Informațiile tehnice, recomandările și instrucțiunile privind utilizarea, depozitarea și întreținerea produsului incluse în prezenta fișă tehnică de sistem se bazează pe Flowcrete Polska Sp. z o.o. (în continuare legată de cunoștințele și 
experiența “Flowcrete”), reflectând modul cel mai bine recunoscut de utilizare a materialului pentru un moment dat. Luând în considerare și alți factori care nu se încadrează în controlul producătorului, inclusiv diferențele în ceea ce 
privește calitatea substraturilor, a uneltelor și a altor materiale complementare, condițiile meteorologice, instalarea corectă și, de asemenea, curățarea și întreținerea, Flowcrete nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării 
informațiilor și instrucțiunilor incluse în această fișă de date a sistemului sau, respectiv, în scris, din partea reprezentanților autorizați ai Flowcrete. Trebuie respectate întotdeauna normele și principiile de construcție actualizate, precum 
și normele de siguranță, igienă și protecție a sănătății în conformitate cu informațiile incluse în Fișele de date privind securitatea materialelor și, de asemenea, pe ambalajul produselor. Această Fișă tehnică de sistem înlocuiește toate 
versiunile anterioare. Pentru a primi fișele de date de sistem actualizate, contactați Flowcrete.

Flowcrete Central & Eastern Europe
ul. Marywilska 34
03-228 Warsaw, Poland
tel.: +40 766 596 991, +48 22 879 8907 
email: romania@cpg-europe.com www.flowcrete.rowww.cpg-europe.com
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DATE TEHNICE

Tipul Testului Metoda Parametrii de testare Peformanță relativă

Pătrundere apă sub presiune EN 12390-8 1% dozaj acceptată

Pătrunderea apei DIN 1048 5 bar (72 psi) presiune 40% reducere

Permeabilitatea apei CRD C48-92 13.8 bar (200 psi) presiune > 70% reducere

Absorbția capilară ASTM C-1585 > 40% reducere

Rezistența la compresiune ASTM C-39  Creșetere egală sau mai mare de 
8% 

Rezistența la pătrunderea 
clorurilor ASTM C1202 10% îmbunătățire

Modificarea lungimii ASTM C-157 Reducere de până la 20% 

 Rezistența la sulfați ASTM C-1012 6 luni 33% îmbunătățire

Aditivii pentru beton ASTM C-494 Performanță tip S acceptată

Scădere EN 12350-2 62 mm la 2% dozaj

Conținutul de ioni clorinați EN 480-10 0.1M%

Conținut de alcalii EN 480-12 10.5 M %

Comportamentul la coroziune EN 480-14 Nici o coroziune detectată

Conținutul de aer EN 12350-7 testat  2 % din volumul amestecului

Testele au fost efectuate in condiții de laborator standard

Permeabilitatea rapidă a clorurii, ASTM C 1202
O îmbunătățire cu 10% în comparație cu proba de control.

Amestecuri chimice, ASTM C 494 Tip S, Performanțe Speci-
fice
Sunt raportate proprietățile chimice și / sau fizice ale cimen-
tului și agregatelor utilizate și rezultatele obținute la testele 
de beton și agregate utilizate. VANDEX AM 10 îndeplinește 
cerințele pentru tipul S.

Respectarea apei potabile, NSF 61 (SUA) 
Nu există efecte nocive în contactul cu apa potabilă.

reducere de 40% în comparație cu proba de control.

Pătrunderea apei sub presiune, EN 12390-8
Cuburile de beton cu doză de 1% au fost expuse la presiune 
hidrostatică de 5 bar și nu prezintă o penetrare a apei.
Forță compresivă, psi (MPa) ASTM C 39
7 zile ................................................................... 3.560 (24.5)
28 de zile .............................................................. 4.930 (34,0)
O creștere cu până la 8% comparativ cu proba de control.

Rezistență la îngheț / decongelare, ASTM C 666
300 de cicluri ..................... 93,8% Factorul de durabilitate re-
lati

Rezistența Structurală, (MPa) ASTM C 78 
7 zile...........................................................................737 (5.1)
28 zile ........................................................................778 (5.4)


