
ANVENDELSE

• Støbemørtel i de bygningsmæssigt tilladte
PFEIFER–VS®-ISI/BZ-Systemer3D, 
VS®-Plus-Box og VS®-Slim-Box

• Kraftoverførende fugemateriale til forbindelse
af betondele med PFEIFER–VS® System-
elementer

• Støbning af træk- & forskydningspåvirkede 
færdigdelsfuger i forbindelse med 
PFEIFER–VS®-SYSTEM

• Støbning af tilslutninger med:

PFEIFER Støttefods-system
Forbindelse af færdigdelsholdere til 
betonfundamentet

PFEIFER Vægsko-system
Forbindelse af færdigdelsvægge med 
vægflader og betonfundamenter

EGENSKABER

• Letflydende i mere end 90 minutter

• Kontrolleret ekspansion og kraftoverførende
forbindelse

• Lav varmeudvikling

• Lavt elasticitetsmodul

• Frost- & tøsaltbestandig

• Brandklasse A1 jf. EN 13501 og DIN 4102

• Pumpeegnet og let at forarbejde, også med
blandings- & fremføringspumper

• Skal kun blandes med rent vand

• Vandtæt, korrosionshæmmende og vidtgående
bestandig mod olie

• Byggemæssigt tilladt til 
PFEIFER–VS®-Skinnesystemer:

PFEIFER–VS®-ISI-System 3D

Tilladelsesnummer: Z-21.8-1929

PFEIFER–VS®-BZ-System 3D

Tilladelsesnummer: Z-21.8-1792

PFEIFER–VS®-Plus-Box
Tilladelsesnummer: Z-21.8-1839

PFEIFER–VS®-Slim-Box
Tilladelsesnummer: Z-21.8-1875

• Opfylder DAfStb VeBMR-retningslinie 
"Fremstilling og anvendelse af cementbaseret
støbemørtel og støbebeton"

• Virksomheden er certificeret i henhold til 
DIN EN ISO 9001:2008
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Eksponeringsklasser jf.
DIN 1045-2 / EN 206-1
PAGEL – PFEIFER

10.1303

Fugtighedsklasser baseret på betonkorrosion som
følge af alkali-kisel-syre-reaktion

Fugtigheds- WO WF WA WSklasse

tør fugtig fugtig fugtig 
• alkalitilførsel • alkalitilførsel 

udefra udefra 
• stærk dynamisk

påvirkning

VS • • • •

PAGEL-produkternes tilslag er harmløse i henhold til 
DIN EN 12620 Alkaliefølsomhedsklasse E1.
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FORARBEJDNING

UNDERGRUND: De forberedte kontaktflader af beton
forvandes før placering af forskallingen, eller kort før
selve fugestøbningen. Ved fabriksfremstillede armerede
betonelementer antages, at der ikke er cementslam
eller andre skillende substanser i fugeområdet. Skulle
dette alligevel være tilfældet fjernes disse urenheder
fra kontaktfladerne med egnede metoder.

FORSKALLING: De færdige vægelementer placeres
som regel med et mellemrum på 20 mm. Når VS-
Løkkerne er forbundet med en armeringsstang
forskalles fugespalten med egnet materiale.
Ved større væghøjder eller ved ikke tilstrækkelig 
modstandsdygtigt forskallingsmateriale udføres 
støbningen i etaper (spørg efter separat forarbejd-
ningsanbefaling).

BLANDING: PFEIFER VS® blandes ved tvangs-
blanding. Ca. 2/3 af vandmængden hældes i blanderen
og mørtlen tilsættes. Efter ca. 3 minutters blanding 
tilsættes resten af vandet og der blandes yderligere 
2 minutter til homogen konsistens. Støbningen følger
straks herefter.

STØBNING: Støbningen udføres kontinuert til den
ønskede støbehøjde er nået. Fyldningen kan ske gen-
nem tragt og slange. Ved større opgaver anbefales
brug af et snekkedrevet åbent fremføringssystem
(spørg efter separat forarbejdningsanbefaling).

EFTERBEHANDLING: Efter afforskalling bør mørtel-
fuger beskyttes mod for tidlig fordampning (for ek-
sempel med PAGEL® CURING O1).
Grænsetemperaturer: +5 oC til +35 oC

Ædelmetaller: Cement og cementbaserede materialer
kan i kontaktområder forårsage et nedbrydende angreb
på armering af metal (ikke jern, men for eksempel 
aluminium, kobber og zink). Kontakt os for teknisk 
rådgivning.
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Lagring: 12 måneder ved kølig, tør og frostfri 
opbevaring i ubrudt originalemballage

Emballage: 25 kg sæk, EUR-palle à 1 ton
Fareklasse: Ikke farligt gods. Se emballagen for 

anvisninger.
Giscode: ZP1

TEKNISKE DATA

TYPE VS®

Kornstørrelse mm 0–5

Støbehøjde mm 20–120

Vandmængde % 12

Forbrug kg/dm3 ca. 2,00

Massefylde (frisk mørtel) kg/dm3 ca. 2,3

Udbredelsesmål straks cm � 70

30 min cm � 62

Forarbejdningstid (20 oC) min ca. 90

Udvidelse 24 h Vol. % � 0,5

28 d Vol. % � 0,5

Trykstyrke* 1 d N/mm2 � 40

7 d N/mm2 � 70

28 d N/mm2 � 80

90 d N/mm2 � 90

Bøjningstrækstyrke 1 d N/mm2 � 4

7 d N/mm2 � 6

28 d N/mm2 � 8

90 d N/mm2 � 10

E-Modul (statisk) 7 d N/mm2 30.000

90 d N/mm2 35.000
De angivne styrkeværdier er mindsteværdier, opnået ved prøvning i vores tyske 
produktionsanlæg. Værdier fra andre produktionssteder kan variere.

* Prøvning af betontrykstyrke jf.  DIN EN 12390-3
Alle angivne prøvningsværdier i henhold til DAfStb VeBMR-Rili.

Klassificering jf. DAfStb VeBMR - Rili

VS® PAGEL® PFEIFER

Klasse for flydemål/udbredelsesmål a3

Svindklasse SKVBII

Klasse for tidlig styrke A

Trykstyrkeklasse C60/75

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.
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