
• Segu, mis on kasutatav kogu aasta
• Üks toode – üks süsteem
• Remondisegu, mis vastab standardile DIN EN 1504-3
• Võib paigaldada madalamatel temperatuuridel kui 1 °C
• Valmis laagrite koormuseks 2 tunni pärast, 
   kui paigaldatakse 5 °C
• Sobilik kasutamiseks seintel ja põrandatel
• Sobilik kanalisatsiooni remondiks

R20
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R20 PAGEL-KIIRPARANDUSSEGU

TOOTED

• R20/02  PAGEL-PEENETERALINE KIIRPARANDUSSSEGU (0– 0.2 mm)
•  R20/05  PAGEL-KIIRPARANDUSPAHTEL (0– 0.5 mm)
•  R20/10  PAGEL-KIIRPARANDUSSEGU (0–1.0 mm)
•  R20/20  PAGEL-KIIRPARANDUSSEGU (0–2.0 mm)
•  R20/40  PAGEL-KIIRPARANDUSSEGU (0–4.0 mm)
•  R20/80  PAGEL-KIIRPARANDUSSEGU (0–8.0 mm)

OMADUSED

•  Sobilik kiireteks remonditöödeks
•   Võib paigaldada temperatuuridel 1°C
•   Valmis võtma vastu laagrite koormusi kahe tunni pärast 5°C

•   On kasutamiseks valmis ja on väga 
   lihtne paigaldada
•   Polümeeridega modifitseeritud, 
   hoiab ära korrosiooni
•   Vaba kloriididest ja 
   alumiiniumtsemendist
•   Külma- ja sooladekindel
•   Üldine niiskusesisaldus peale 24 tundi 
   <4% ja <3% peale 3 päeva
•   Külmakindel peale 8 tundi (5°C)
•   Ehitusmaterjalide klass A1 (mittepõlev) 
   vastavalt EN 13501 ja DIN 4102

FIELDS OF APPLICATION

•  Sobilik väikesemahulisteks kosmeetilisteks ja 
   taastustöödeks (R20/02, R20/05) 
•  Sobilik kiirremonditöödeks
•   Sobilik betooni- ja segupindadele
•   Sobilik seina- ja põrandapindade remondiks
•   Sobilik tööstuslike pindade remondiks, rambid, 
   garaashid
•   Sobilik betooni remondiks ja taastamiseks
•   Sobilik katkiste pindade remondiks, avad, nurgad
•   Sobilik kanalisatsiooni remondiks seestpoolt
•   Sobilik talade remondiks

KASUTAMINE

ALUSPIND: Puhasta korralikult, eemalda kõik lahtised tükid ja võimalik tsemendipiim, õli, määrded vmt kasutades selleks
survepesurit või muud vahendit kuni kandva ja nakkuva pinnani. Aluspind peab olema väljatõmbejõuga (i M ≥ 1,5 N/mm2)
ja kare. Tee pinnad märjaks kuni küllastumiseni enne paigaldust!
Eemalda rooste nähtavatelt armatuurraudadelt (Sa 2 ½ vastavuses DIN 55928 osa 4) ja kata MS02 PAGEL 
KORROSIOONIKAITSE/NAKKE PARANDAJA nii, et ei jääks mingeid vahesid vahele. 
Paksem betoonikiht kui 10 mm ja pinnad, mis on kaetud PAGEL KIIRPARANDUSPAHTLIGA (R20/05) ja
PAGEL KAITSEVÄRVIGA (O2C) ei vaja eraldi korrosioonikaitset.

NAKKEKIHT: Sega väike kogus R20/10 PAGEL KIIRPARANDUSSEGU et tekkiks
segu piim vee kogusega mitte üle 13%ja harja see õnarustesse ja pooridesse. 

SEGAMINE: Kalla peaaegu kogu ettenähtud vesi segumasinasse. Lisa segu ja sega läbi. Lisa
väljajäänud vesi ja sega uuesti läbi. Segamise aeg peaks olema kokku vähemalt 5 min. 

PAIGALDUS: Kui segu on segatud plastiline koostiseni paigalda R20 PAGEL KIIRPA-
RANDUSSEGU nakkesegu peale enne, kui see on jõudnud kuivada ja silu peale väikest
ootamist. Veendu alati, et paigaldustööriistad on märjad!

PAIGALDUSAEG: R20 PAGEL KIIRPARANDUSSEGU on välja töötatud kivinemise algusega u. 15 min. peale
paigaldust 20OC. Segu on valmis silumiseks väga lühikese ajaga.

TÄHELEPANU: Kaitse remonditud pinda tuule, tuuletõmbuse ja liigse aurustumise eest 3-5 päeva
jooksul peale paigaldust. Informatsioon Tehniline info lehel. O1 PAGEL KATTEKIHT tuleb 
kasutada ka otsese päikesevalguse või tuule korral. 



R20 PAGEL-KIIRPARANDUSSEGU

   TEHNILISED ANDMED

     TÜÜP                                                                            R20/02            R20/05    
     Tera suurus                                                             mm                    0–0,2                        0–0,5      
     Kihi paksus                                                             mm                     0,5–5                           2–6      
     Vee kogus                                                                 %                Max. 18                       14–16      
     Kulu                                                                    kg/dm3                    u. 1,9                        u. 1,8      
     Hakkab kivistuma                              20 oC           Min.                     u. 15                         u. 15      
     Tihedus (värskelt segatud segu)                     kg/dm3                  u. 2,15                        u. 2,1      
     Survetugevus*                                      2 h       N/mm2                        �5                            �5      
                                                                    4 h       N/mm2                        �6                          �10      
                                                                    8 h       N/mm2                      �10                          �13      
                                                                    1 p       N/mm2                      �15                          �20      
                                                                    7 p       N/mm2                      �30                          �40      
                                                                  28 p       N/mm2                      �50                          �50      
     Nakketugevus                                     28 p       N/mm2                        �2                            �2      
  Kõik tabelis antud näitajad on juhendava iseloomuga, tõestatud meie Saksa tehases. Teistes tehastes tehtud segude näitajad võivad olla teised.

     TÜÜP                                                                   R20/10      R20/20       R20/40       R20/80
     Tera suurus                                                        mm                 0–1,0                 0–2,0                 0–4,0                 0–8,0
     Kihi paksus                                                        mm                  3–20                  5–40                20–50              30–100
     Vee kogus                                                            %                11–13                11–12                11–12                11–12
     Kulu                                                               kg/dm3                 u. 1,9                 u. 2,0                 u. 2,0                 u. 2,0
     Hakkab kivistuma                   20 oC                Min.                  u. 15                  u. 15                  u. 15                  u. 15
     Tihedus 
     (värskelt segatud segu)                               

kg/dm3               u. 2,19               u. 2,23                 u. 2,2               u. 2,23

     Survetugevus*                            2 h            N/mm2                    �5                    �5                    �5                    �5
                                                          4 h            N/mm2                  �10                  �10                  �10                  �10
                                                          8 h            N/mm2                  �15                  �15                  �15                  �15
                                                          1 p            N/mm2                  �20                  �25                  �25                  �25
                                                          7 p            N/mm2                  �40                  �40                  �45                  �40
                                                        28 p            N/mm2                  �55                  �55                  �55                  �55
     Nakketugevus                           28 p            N/mm2                    �2                    �2                    �2                    �2
                                                                                                                                                        Kõik tabelis antud näitajad on juhendava iseloomuga, tõestatud meie Saksa tehases.
                                                                                                                                                                                                            Teistes tehastes tehtud segude näitajad võivad olla teised.

Ladustamine:     Võib hoida 6 kuud kuivas ja kinnises
kotis.

Pakend:              25 Kg kott, EUR alus 1000 Kg
Ohtlikkusklass:  Ei ole ohtlikke aineid, Palun vaata      
                           ohutuslehte
giscode:             ZP1

* DIN EN 196-1-survetugevuse test                                                                                       
   DIN EN 12390-3-survetugevuse test
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Kategooria vastavalt DIN 1045-2 / EN 206-1 
PAGEL KIIRPARANDUSSEGU

NPD: „No Performance Determined”/„Ei tekkinud reaktsiooni”                                              



Selles infolehes esitatud teave on koostatud meie klienditeenindu-
se poolt ja on tulemus põhjalikele uurimistöödele ja pikaajalisele
kogemusele. Siiski on need ilma meiepoolse vastutuseta kolman-
date isikute varalistele õigustele ja ei vabasta kasutajat vastutu-
sest kontrollida, et tooted ja paigaldus oleksid sobilikud kavanda-
tud 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 uu-
em 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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