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DESCRIEREA PRODUSULUI
VANDEX EXPASEAL W este alcătuit dintr-o substanță expan-
dabilă pe bază de acrilat hidrofil, încorporată într-un elastomer 
termoplastic bazat pe copoly-mer, cu proprietăți de expandare 
reversibile.
Cu AbP german (Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeug-nis 
= Certificat de testare generală de supraveghere a clădirilor).

DOMENII DE APLICARE
VANDEX EXPASEAL W este utilizat pentru îmbinarea ro-
sturilor de  construcții și treceri de conducte rezistente la apă 
în structuri de beton expuse la presiune hidrostatică individu-
ală sau temporară.

PROPRIETĂȚI
După contactul cu apa, VANDEX EXPASEAL W expandează 
până la 900% în volum. Presiunea acțiunii de expandare va 
face ca VANDEX EXPASEAL W să se extindă în masa beto-
nului, umplând toate cavitățile și, astfel, să oprească curgerea 
apei.
Proprietăți expansive reversibile, dimensiunea rămâne stabilă. 
VANDEX EXPASEAL W nu intră apă prin structura sa. Proce-
sul de umflare este limitat la suprafețele de contact cu apa.

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT
Substratul de beton trebuie să satisfacă următoarele cerințe:
Beton cu rezistență mare la penetrare a apei;
Suprafața este curată, nivelată, lipsită de bavuri și diverse de-
fecte, fără elemente structurale libere ale plăcilor de beton și 
lipsită de ulei de cofraj și alte elemente structurale care deco-
nectează legătura adezivă, nu se aplica pe suport înghețat și 
pe film de apă.

APLICAREA
VANDEX EXPANSEAL W trebuie să fie dispus în elemen-
tul structural ca sigiliu intern. Pentru a garanta funcționalita-
tea benzii de expandare, creșterea volumului trebuie evitată 
printr-o înglobare completă în beton, astfel încât evaziunea 
materialului din golul articulației nu este posibilă și se poate 
acumula o presiune suficientă de expandare.
VANDEX  EXPANSEAL W poate fi procesat numai atunci 
când este uscat și în condiții de vreme uscată. Geometria nu 
poate fi modificată. Benzile de etanșare a materialelor a căror 
geometrie dreptunghiulară s-a modificat sau este murdară sau 
deteriorată, nu pot fi instalate. Folosind VANDEX ADHESIVE 
furnizat de producător, VANDEX EXPASEAL W trebuie să fie 
complet legat pe 

Stratul suport în așa fel încât poziția sa să rămână neafectată 
în timpul betonării, asigurând în același timp că componentele 
libere au fost scoase din substrat.
Pe lângă lipire, grilele de sprijin pot fi utilizate pentru fixare. 
Distanța la care grinzile de sprijin sunt fixate pe substratul de 
beton nu trebuie să depășească 25 cm în direcția longitudi-
nală a benzii de etanșare a îmbinării. Îmbinările trebuie să fie 
formate sub formă de articulații cu fund și asigurate suplimen-
tar cu VANDEX ADHESIVE.
Trebuie să se respecte distanța de 10 cm pe toate părțile.
VANDEX EXPASEAL W nu poate intra în contact cu apa pe 
o perioadă îndelungată de timp după instalare, pentru a pre-
veni umflarea prematură. Nu pot fi instalate benzi de etanșare 
comune care s-au extins deja sau produse a căror secțiune 
transversală s-a modificat.

Plan:

Cordonul VANDEX EXPASEAL W nu trebuie întins în timpul 
aplicării.

AMBALARE
VX EXPASEAL W 2010: cutie cu  9x 10 ml = 90 m fiecare
VX EXPASEAL W 2005: cutie cu  9x20 ml = 180 m fiecare

DEPOZITARE
Atunci când este depozitat într-un loc uscat, fără îngheț, într-
-un ambalaj original nedeschis, nedeteriat, durata de valabili-
tate este de 24 de luni.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE
VANDEX EXPASEAL W nu este o substanță periculoasă. 
Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu date de se-
curitate pe www.vandex.com. 

EXPASEAL W
Cordon expansiv pentru rosturile din construcții

• Foarte flexibil, ușor de aplicat
• Resistent la apă sub presiune de maxim 2.0 bari
• Este adecvat și pentru zonele cu mișcări ale apei din maree
• Adecvat pentru contactul cu apa marină
• Protecție temporară la dilatare in caz de contact prematur cu apa
• Procesul de dilatare este reversibil

Vandex
Isoliermittel-GmbH
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VANDEX EXPASEAL W Articulație lipită cu 
adeziv la vârf



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

Baza Substanță hibridă polimerică (încorporat în polimer și elastomer)

Culoare alb

Densitatea la +23 °C [kg/dm³] 1.27
Rezistența la încovoiere după 
întindere [MPa] 0.7

Rezistența la încovoiere 
înainte de întindere [%] 300

Capacitatea de întindere în 
mediu puternic alcalin [% by vol] ≥ 350

Temperatura de aplicare [°C] –30 pînă la +60

Tip 2010: Tip 2005:
Dimensiunea cordonului [mm] 20×10 20×5

Greutate [g/m] 249 127

Toate datele sunt mediate de la mai multe teste în condiții de laborator. În practică, variațiile climatice precum temperatura, 
umiditatea și porozitatea substratului pot afecta aceste valori.


