
KASUTUSALA

• Pragusid täitev põrandate ja seinte kate
   sobilik betoonile, mördile ja müüril, mis ei ole 
   liikluse koormuse all.

• Annab kaitse sulatussooalde sisseimbumise
   astu kohtades, kus pritsib.

• Sildade toed ja teepiirded

• Rõdudele, terrassidele allolevate plaatide 
   kaitseks.

OMADUSED

• Polümeeridega modifitseeritud 
   tsemendilobri, millel on väga suured 
   elastsusnäitajad

• Pragude sulgemise toime igasugustele 
   pindadele – pinge all ja ka pindadele peenikeste
   pragudega �0,2 mm, Isegi kui temperatuur 
   on -20 OC

• Piisavalt tugev, nakkuv, mittevanaev ja 
   veekindel  kasutamiseks kui hüdroisolatsioon 
   ehitistele ja pragude sulgejat maksimaalse 
   laiusega 0,2 mm

• Veeauru läbilaskev

• Peatab CO2 sisseimbumise (karboniseerumise)

• Tänu oma koostisele saab paigaldada pintsli,
   pahtlilabida või pihustamisega muretult

• Värvilise saamiseks on võimalik pragusid 
   täitva kaitsevärviga nagu näiteks O2DE
   (vastavalt TL/TP-OS/DII)

• Vastab ZTV-ING (Täiendavad tehnilised 
   spetsifikatsioonid Ehitus Lepingutes ja 
   Juhendid Tsiviilehitiste Insenertihnilistele 
   töödele) testimis ja tarnenõuetele osa 3, 
   lõik 4, OSDI ja juhised  Terasarmeeringuga 
   betooni Saksa komitee (DAfStb) / OS5b

• Ettevõte on sertifitseeritud vastavalt 
   DIN EN ISO 9001:2015-le.
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D1

PAGELASTIC

TEHNILISED ANDMED

                                          Kuiv segu                   Vedelik
 TÜÜP                          KOMPONENT        KOMPONENT

                               A               B
 Välimus                                 pulber                   vedelik
 Värvus                                        hall          piimjas-valge
 Pakend                           20 kg (kott)                  9 l (kan)
 Baseerub materjalil                  Tsemendi polümeeride 
                                                                      dispersioon
 Segamis vahekord      okj             1                        0,45
                                                                                         

                                 SEGATUD MATERJAL
 Värskelt segatud materjali tihedus kg/dm3          u. 1,70
 Värvus                                                                      hall
                                                                          u. RAL 7032

 Veeauru üleande vastupidavus            m            � 4*
 CO2 vastupidavus                                  m          � 200*
 Survetugevus (28d)                        N/mm2            � 0,8
 Pragude sulgemise       +20 oC      pl mm                0,4
 võime                               -20 oC      pl mm                0,2
 Töö temperatuur                                  oC     + 8 – + 30
 Töötlemise aeg              +10 oC         min.           u. 180
                                         +20 oC         min.           u. 120
                                         +30 oC         min.             u. 60
 Minimaalne kihi paksus                     

mm                   2
 (kahe korraga)                            
 Kulu vastavalt ZTV-ING Kg ühe m2  ja ühe kihi kohta       
 OS-DI                       Rt=0,2 mm                               2,5
                                  Rt=0,5 mm                                2,7
                                   Kihtide arv                                   2
* samaväärne õhukiht on 2 mm tugevuse kattega
okj  = osa kaalu järgi
pl    = prao laius
 Kõik tabelis antud näitajad on juhendava iseloomuga, tõestatud meie Saksa 
 tehases. Teistes tehastes tehtud segude näitajad võivad olla teised.

KASUTAMINE

ALUSPIND: Puhasta ja kuivata, eemalda lahtine ja
ebakindel materjal, kui vajalik siis töötle liivapritsi või
lihvimisega pind. Suuremad õnarused pinnas täida
M10 PAGEL KASUTUSVALMIS SEGU
(PCC) või MS20 PAGEL REMONDISEGU
PCC süsteemi:
Tõmbetugevus: (betoon)         �1,5 N/mm2

Nakketugevus: (tasanduskiht) �1,3 N/mm2

Pind peab olema niisutatud et tundub katsumisel 
niiske enne paigaldust.

TASANDAMINE: Karedad ja ebatasased betoonipin-
nad tasandatakse MS05 PAGEL KROHVI-
SEGUGA. See ei ole vajalik sileda, tasase pinna
puhul.

SEGAMINE: Vala kogu komponent B (vedel) puhtasse
nõusse, lisa komponent A samal ajal segades põjalikult.
Sega aeglaste pööretega mikseriga (400p/min) kuni
materjal on ühtlane ja ilma tükkideta vähemalt 5 min.
On võimalik vedeldada 1 kuni 2 % veega sõltuvalt
paigalduskohast.

PAIGALDUS: D1 paigaldatakse ühtlaselt kasutades
pintslit või pahtlilabidat. Et saada ühtlaselt struktuurne
pind, kasuta pehmet pintslit.
D1 võib ka pihustada (näit. kasutades Strobl pumpa
koos krohvipihustiga). Väldi lompe nurkades või loh-
kudes. Tasanda pinnad keskmiste temperatuuride
korral 5-8 minuti jooksul.Jälgi kastepunkti tempera-
tuuri.
Pinna, õhu ja materjali temperatuur peab olema 
vähemalt +8 OC, maksimaalselt +30 OC.
Paigalda 1,7 – 2,0 Kg/m2 ühe kihi kohta. Oluline on 
jälgida, et töötluse käigus on minimaalne paigaldu-
spaksus 1 mm ühe kihi kohta.
Ooteajad 20 OC):
•  aeg, millal on kuiv:                            u.   3 tundi
•   vihmakindel:                           peale u.   5 tundi
•   järgmine kiht D1-e:                peale u.   5 tundi
•   kiht O2DE:                           peale u. 24 tundi
Suur õhu niiskus ja madalad temperatuurid pikendavad
ooteaega.

KUIVAMINE: D1 taheneb normaalsete ilmastikuolu-
de korral ilma pragunemata või mullideta. Kui materjal
on tugeva päikesevalguse või tuule käes tuleb D1-e
kaitsta liialt varajase kuivamise eest (näiteks kilega).
D1 kaetakse O2DE PAGEL PINNAKAIT-
SEGA kahes kihis, kui jääb algselt kergelt läbi 
paistma.

Pakend:            Komponent A:               20 Kg kott
                         Komponent B:               9 l kanister
Ladustamine:   jahedas, kuivas, plusskraadidel
                         originaalpakendis.
Eluigae:            Pulbriline komponent: min. 12 kuud
                         Vedel komponent:       min. 18 kuud 
Ohutusklass:   ei sisalda ohtlikke ühendeid. 
                         Vaata ohutuskaarti
giscode:           ZP2 (Saksamaa ohtlike lisandite 
                         informatsiooni süsteem)

EU limiit VOC (lenduvate orgaaniliste ühendite) kohta
selles tootes (kat. A/C) on kasutusvalmis seisukord. 
75 g/l (2007) / 45 g/l (2010). Antud toode on 
kasutusvalmis seisukorras <1 g/l VOC.

Tähelepanu peab pöörama detailidele, mis on antud
toote paigaldusjuhistes, kihi paksus, materjali kulu ja 
lisakoormus vastavalt lisa A ja B DIN V18026.
Leiate vastavussertifikaadid, EC vastavusdeklaratsioonid
ja antud toote paigaldusdetailid www.pagel.com
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Selles infolehes esitatud teave on koostatud meie klienditeeninduse poolt ja on tulemus põhjalikele uurimistöödele ja pikaajalisele kogemusele. Siiski on need ilma meiepoolse vastutuseta kolmandate
isikute varalistele õigustele ja ei vabasta kasutajat vastutusest kontrollida, et tooted ja paigaldus oleksid sobilikud kavandatud kasutusotstarbega. Esitatud andmed on tuletatud testidest 
normaalsetes kliimatingimustes vastavalt DIN 50014 ja näitavad keskmist väärtust ja analüüsi. Toimetatud kaubal on võimalikud kõrvalekalded näitudes. On võimalik, et soovitused võivad erineda 
sellest, mis on näidatud antud tootelehel. Sel juhul on vajalik meie kirjalik nõusolek.On kliendi vastutus veenduda, et neil on kõige uuem tooteleht ja selle sisu on kehtiv. Meie klienditeenindusel on hea
meel pakkuda abi igal ajal. Me hindame Teie huvi meie toote vastu. See infoleht asendab varem antud informatsiooni. Palun leidke värskeim tooteleht www.pagel .com
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