
ANVENDELSESOMRÅDER

• Revneoverdækkende overfladebeskyttelsesbe-
   lægning til beton-, mørtel- & murværksflader 
   i ikke trafikerede områder

• Beskytter mod påvirkning fra tøsalt i stænk- & 
   sprøjtezoner

• Brokonsoller og kantbjælker

• Balkoner, terrasser og tætning under fliser

EGENSKABER

• Kunststofmodificeret cementsvumme med 
   højelastiske egenskaber (2-komponent)

• Overdækker overfladenære dynamiske og sta-
tiske revner �0,2 mm, selv ved temperaturer fra
-20 °C

• Til bygningstætning er D1 standfast, vedhæft-
ningsdygtig, ældningsbestandig, vandtæt og
revneoverdækkende op til en maksimal revne-
viddeændring på 0,2 mm

• Vanddampdiffusionsåben 

• Forhindrer indtrængning af CO2

(karbonatisering)

• Kan på grund af sin gode konsistens uden pro-
blemer påføres med pensel, børste og stålbræt
eller ved vådsprøjtning

• Kan overmales med revneoverdækkende over -
fladebeskyttelse, for eksempel PAGEL Elastisk
betonmaling O2DE

• Opfylder de tekniske prøvnings- & leveringsbe-
stemmelser i ZTV-ING del 3, afsnit 4, OSDI og
retningslinierne for DAfStb/OS5b

• Et lag på 2 mm yder en modstand overfor 
kloridindtrængning, der svarer til et 26 mm tykt
lag beton (30 MPa)

• Er godkendt i henhold til Vejdirektoratets 
system 93-6

• Virksomheden er certificeret i henhold til 
DIN EN ISO 9001:2015
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PAGELASTIC

TEKNISKE DATA

                                           Tørmørtel          Blandevæske
 TYPE                           KOMPONENT        KOMPONENT

                               A               B
 Form                                      pulver                    væske

 Farve                                           grå             mælkehvid

 Emballage                     20 kg (sæk)                9 l (dunk)

 Materialebasis                    cement   polymerdispersion

 Blandingsforhold (vægt)               1                        0,45

                                                                                         

                                    BLANDET PRODUKT
 Massefylde (frisk mørtel)              kg/dm3        ca. 1,70

 Farve                                grå, ca. RAL 7032 (standard)

                                         lys, ca. RAL 7044 (DK special)

 Vanddampdiffusionsmodstand            m            � 4*

 CO2-modstand                                       m          � 200*

 Vedhæftningstrækstyrke (28 d)     N/mm2            � 0,8

 Revneoverdæknings-    +20 oC      W mm                0,4

 evne                                 -20 oC      W mm                0,2

 Forarbejdnings-                        
            oC       +8 – +30

 temperatur                                

 Forarbejdningstid         + 10 oC          min         ca. 180

                                        + 20 oC          min         ca. 120

                                        + 30 oC          min           ca. 60

 Mindste lagtykkelse                           
mm                   2

 i 2 arbejdsgange                        

 Forbrug jf. ZTV-ING pr. m2 ca. kg pr. påføring               

 OS-DI                       Rt=0,2 mm                               2,5

                                  Rt=0,5 mm                                2,7

                           Antal påføringer                                  2

  *     ækvivalent luftlagstykkelse ved 2 mm lag
  W = Revnebredde
  De angivne styrkeværdier er mindsteværdier, opnået ved prøvning i vores tyske 
 produktionsanlæg. Værdier fra andre produktionssteder kan variere.

FORARBEJDNING

UNDERGRUND: Rengøres grundigt ind til sund 
beton. Alle løse og vedhæftningshæmmende dele
fjernes, og der sandblæses eller spules efter behov. 
Større ujævnheder udlignes med PAGEL 
REPARATIONSMØRTEL MS20 

Aftræksstyrke (beton):                      �1,5 N/mm2

Vedhæftningstrækstyrke (spartel):    �1,3 N/mm2

Undergrunden forvandes, så sugeevnen reduceres og
overfladen fremstår matfugtig til tør.

SPARTLING: Til udligning af grovere teksturer anvendes
PAGEL SPARTELMASSE MS05. Ved et
jævnt underlag er spartling ikke nødvendig. 

BLANDING: B-komponenten hældes i et rent blandekar
og A-komponenten tilføres under grundig omrøring. Der
blandes med en langsomt kørende omrører (400 o/min.)
til der fremkommer en homogen, klumpfri og sparteleg-
net masse, dog mindst 5 minutter. Kan efter behov for-
tyndes med 1 - 2 % vand. 

FORARBEJDNING: D1 påføres jævnt med børste
eller glittebræt. Ensartet struktureret overflade opnåes
bedst med en blød børste.                                            

D1 er velegnet til sprøjtning, for eksempel med 
Strobot pumpe og sprøjterør med flad dyse. (Undgå
materialeansamlinger i hjørner og fordybninger).          

Overfladen glattes indenfor 5 - 8 minutter.

Vær opmærksom på aktuelt dugpunkt.

Undergrundens, luftens og materialets temperatur
skal være min. +8 °C, maks. +30 °C.

Pr. arbejdsgang påføres 1,7 – 2,0 kg pr. m2. 
Vær opmærksom på, altid at påføre mindst 1 mm pr.
lag.

Ventetider (ved 20 °C):
– tørretid:                                     ca. 3 timer
– regnfast:                                   efter ca. 5 timer
– Næste lag D1:                        efter ca. 5 timer
– Påføring O2DE:                     efter ca. 24 timer
Høj luftfugtighed og lave temperaturer forlænger 
ventetiderne.

EFTERBEHANDLING: Ved normale vejrligsbetingel-
ser hærder D1 op uden revner og blærer. Ved stærk
solpåvirkning eller blæst skal D1 beskyttes mod for
tidlig udtørring (for eksempel ved afdækning med folie).
Hvis D1 af optiske årsager overmales med PAGEL
Elastisk betonmaling 02DE bør det ske i 2 lag.

Lagring:            Køligt, tørt og frostfrit i ubrudt 
                         originalemballage
Holdbarhed:     Pulverkomponent: Min. 12 måneder
                         Væskekomponent: Min. 18 måneder 
Fareklasse:      Ikke farligt gods
                         Se sikkerhedsdatablad
Giscode:           ZP2

Dette produkt indeholder i brugsfærdig tilstand 
�1 g/l VOC.

Bemærk angivelser til udførelse, lagtykkelse, materiale-
forbrug og tilslag jf. DIN V18026 bilag A og B.
Overensstemmelsescertifikater, EG-konformitets -
erklæringer og angivelser til udførelse findes på
www.pagel.com.
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige
anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er 
gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.

MB Projekt ApS
MØLLEDAMSVEJ 12 
DK – 3460 BIRKERØD

Telefon (+45) 45 82 03 18
Telefax (+45) 45 82 05 18

WWW.MBPROJEKT.DK
INFO@MBPROJEKT.DK

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY

INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM

SPEZIAL -BETON GMBH & CO.KG

TEL. �49 20168504-0 · FAX �49 20168504-31


