
KASUTUSALA

• Komposiitkattekoht tööstuslikele põrandatele 
   ja tasanduskihtidele kuni kaldega 1,5%

• Põrandakate elamutesse ja kaubandusse 
   nii sise- kui ka välisruumidesse

• Betoonpõrandad, tööstuslikud ja laohooned

• Garaazid, parkimisplatsid ja rõdud

• Terrassid ja keldrid

• Ideaalne toode kõikideks pinnakateteks

OMADUSED

• kõrgekvaliteetne tsemendi baasil 
tasanduskiht, mis on Portlandi tsemendi 
baasil suure tihedusega ja on mõeldud 
kasutamiseks nii sise- kui välistingimustesse.

• sertifitseeritud tulekaitseklass A1 vastavalt 
EU 13501 ja DIN 4102.

• sisaldab vaid ühte komponenti – kui segada 
veega on valmis kasutamiseks

• Suur voolavus. On väga lihtne kasutada ja 
seega väga ökonoomiline

• Väga varajase tugevusega – võib peal 
kõndida peale 3 tundi. Saavutab jääkniiskuse
<4% (20OC) peale 24 tundi. 

• Võib kasutada kui põrandakattekihti või katta 
muu kattekihiga

• Pinna võib jätta siledaks või liivatatud 
viimistlusega

• Masinatega paigaldusel (pumbates) saab 
paigaldusaega lühendada ja ehitusprogressi
kiirendada

• Pakase- ja jäätõrjesoolade kindel, läbistamatu
veele ja vastupidav õlidele ja kemikaalidele

• Plastikkiud (leelisekindlad) võimaldavad vuu-
kidevaba paigalduse v.a. ehituslikud vuugid

• On meie tehasesisese tootmiskontrolli all 
(WPK)

• Ettevõte on sertifitseeritud DIN EN ISO 
9001:2015-ga.
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VALUVORM, VUUGID JA RAKETIS: Kui vajalik, siis
betoonpind, mis kaetakse põrandaseguga, tuleb
ümbritseda mitte imava valuvormiga enne paigaldust.
Struktuuris olevad vuugid, mis kaetakse põran-
daseguga, tuleb alles jätta. Selleks sulge pealt kasu-
tades elastset raketist või täida elastse profiilribaga
betooni tasapinnalt.
Pinnalt kõrgemale ulatuvad osad ja seinad tuleb ter-
miliselt eraldada kasutades selleks elastseid ribasid.
Lõika läbi põrandasegu vuukide kohalt 24 tundi peale
paigaldust.

SEGAMINE: FE20 tuleb ainult segada segumasinaga
(käsimikserid aeglaselt oöörlevate labadega, horison-
taalsed segumasinad või segumasin, mis on ühen-
datud pumbaga). Et paigalduse kogus valmis segada,
kalla umbes 3/4-ku maksimaalselt lubatud veest puh-
tasse segumasinasse ja lisa kuiv segu. Sega umbes 
3 min., lisa väljajäänud vesi ja sega veel 2 min.  Sega
valmis ainult selline kogus põrandasegu, mille jõuad
paigaldada 30 minutiga.

PAIGALDUS (käsitsi): Paigalda FE20 kergelt
niiskele aluspinnale ja aja ühtlaselt laiali kogu pinnale
kasutades selleks järeltasanduslatti (liibits). Kui pind
on väga kare, paigalda õhuke kiht, kui nakkekiht kiht
kasutades latti (ilma vibrota) ja seejärel alles soovitud
paksusega kiht tasandussegu nagu on märgitud eel-
nevalt soovitud põranda tasanduspinnaks. Ärge silguge
värsket FE20 PAGEL ISETASANDUVAT
PÕRANDASEGU piikrulliga. Kui tasandussegu
on paigaldatud ja ühtlaselt laiali aetud ja tal on ühtlane
tihedus, võib teda siluda reha tagumise sileda küljega
nagu silendav tera ja liigne tasanduskihi materjal 
tõmmata eemale varem märgitud kõrgusmärkidest.

PAIGALDUS (masinaga): Maksimaalse tulemuse ja
kvaliteedi saamiseks soovitame me segumasin-
pumpa M-Tec Duo 2000, mille on valmistanud M-Tec.
Tähelepanu! Palun kontakteeru meiega, kui soovid
paigalda segu miinuskraadidel. Madalad temperatuurid
aeglustavad tugevuse tekkimist ja vähendavad
voolavust. Kõrgemad temperatuurid jällegi suuren-
davad samu asju. Külm vesi vähendab voolavust.

VIIMISTLUSHOOLDUS: FE20 peal saab nor-
maalselt jalutada juba peale 2-3 h peale paigaldust,
peale mida võib olla vajalik seda piserdada veega või
katta kilega. Viiimistlushooldust tuleb teha vähemalt 3
päeva. Kui katate pinna eraldi kvartsliivaga 30 minuti
möödudes tasanduskihi materjali paigaldusest võib
liigse liiva ära pühkida kõige varem 12 tundi peale
tasandusmaterjali viimistlushooldust.

KATTEKIHT: juhul, kui tasanduskihile paigaldatakse
veel kattekiht, tuleb ainult piserdada tasandskiht
veega või katta kilega 12 tundi juhul kui valmistutakse
pinda katma 12 tunni pärast (betoonilihv või betooni -
frees) ja kattekiht paigaldatakse 24 tunni jooksul
(jääkniiskus FE20 (20oC) peale 24 tundi 4 mahu %).

KASUTAMINE

ALUSPIND: Puhasta korralikult, eemalda aluspõrandalt
kõik lahtised tükid ja võimalik ja ebakindel pind 
kasutades selleks sobilikku meetodit kuni betoon on 
piiisava kandetugevusega (aluspind peab olema
tugevusega �1,5N/mm2 ) ja ilma pragudeta Kui pinda
valmistatakse ette freesiga või kõrgsurvepesuriga
tileb kasutada risti-rästi mustrit pinna pihastamisel.
Enne segu paigaldust peavad betooni poorid olema
avatud ja pind karestatud ja õnarused ja lohud täide-
tud ja tasandatud (kasutades EH1 või U10
nakkeks ja U40 või U80 tasandamiseks, et tekitada
kare pind). Sõltuvalt imavuse võimest tuleb pinda
hoida märjana 12-24 tundi. Eemalda seisev vesi
pinnalt enne paigaldust. Põrandasegu tuleb pinnale
kanda siis, kui pind on kergelt niiske. 

Pakend:              20 Kg kott, 960 Kg EUR alus
Ladustamine:     12 kuud, kuivas,
                            jahedas pluss-kraadidel ja kinnises     
                            originaalpakendis
Ohtlikkusklass:  ei ole ohtlikke aineid. Palun vaata 
                            materjalide ohutus lehte.
Kandvus             BCA uurimise järel                                
Kulumiskindlus: DIN 13892-4 = 0,107cm3 ja 4 μm
                            vastupidavusklass AR 0.5 (� 50 μm)
Nõuded:             EN 13813 tsemendi SVM � AR6
                            (� 600 μm)
                            EFNARC tsemendi baasil tööstuslikule
                            põrandatele � AR2 (� 200 μm)

1409 EE
QS-Formblatt 06/17 Rev. 00

TEHNILISED ANDMED

 TÜÜP                                                        FE20
 Tera suurus                                             mm        0–2,0
 Valukihi paksus                                       mm         5–20
 Vee kogus                                                  %       17–19
 Kulu                                                    kg/dm3        u. 1,8
 Töötlemisaeg 20 oC                                min         u. 15
 Voolavus                                                  mm           720
 Vajumine                                                  mm       u. 300 
 Paisumine                                            %               + 0,5
 Värske segu tihedus                         kg/dm3          2,11
 Survetugevus*                          1 p    N/mm2         �25
 (DIN 1164)                                  7 p    N/mm2         �45
                                                  28 p    N/mm2         �55
 Nakketugevus                          1 p    N/mm2           �4
                                                    7 p    N/mm2           �6
                                                  28 p    N/mm2           �8
 Kõik tabelis antud näitajad on juhendava iseloomuga, tõestatud meie Saksa 
 tehases. Teistes tehastes tehtud segude näitajad võivad olla teised.
* DIN EN 196-1-vastavuses survetugevustestile                                            

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

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

Selbu Holding OÜ
tel. (+372) 53 58 3696

info@betoniplast.eu • www.betoniplast.eu


