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TESTRAPPORTEN EN CERTIFICATEN

› product voldoet aan TL-NBM-StB-09 “vloeibare nabehandelingsmiddelen voor beton in wegenbouw”  
› product voldoet aan ASTM C-309 “standaard bepalingen voor vloeibare membraan vormende  
  nabehandelingsmiddelen voor beton”  
› kwaliteitssysteem van de onderneming gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001:2015 
   

EIGENSCHAPPEN

› beschermt groene beton tegen uitdroging 
› vormt een dampdicht membraan 
› geschikt ter voorkoming van krimpscheuren 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

› uitdrogingsbescherming voor cementgebonden mortel 
› betonmortel 
› cementdekvloeren 
› prefabbeton 
› toepassingen op giet- en reparatiemortel conform EN 1504-3, EN-1504-6  

TOEPASSINGSVOORBEELD  
O1 curing compound als uitdrogingsbescherming op PAGEL® V1/60HF gietmortel C100/115 voor windturbines



CURING COMPOUND

 

ter die na verloop van enkele minuten transpa-
rant opdroogt. 
 
PAGEL® O1 CURING COMPOUND dient ge-
lijkmatig opgebracht te worden om vlekvorming 
te voorkomen. Houd daarom de sproeidruk 
constant op tenminste 1 bar. Bij verwerking met 
de roller of kwast dient met een hogere verbruik 
rekening gehouden te worden. 
 
PAGEL® O1 CURING COMPOUND mag na op-
brengen niet worden gevlinderd of geschuurd. 
Het is dus niet geschikt als uitdrogingsbescher-
ming tijdens de afwerking van het mortelvlak. 
Als u dat wenst, raadpleeg dan onze technische 
dienst. 
 
TENSLOTTE 
Krimp: krimparme cementgebonden mortel en 
betonmortel zijn niet krimpvrij en kunnen daar-
door tijdens en na applicatie scheuren. Bij 
krimpscheuren groter dan 0,2 mm (gewapend 
beton) respectievelijk 0,3 mm (ongewapend be-
ton) is het zinvol aanvullende maatregelen te 
treffen om inwatering te voorkomen. Dilataties 
en krimpwapening kunnen helpen scheurvor-
ming tegen te gaan of te beperken. Aansprake-
lijkheid voor scheurvorming wijzen wij af. Over-
weeg de optionele toepassing van een beton 
beschermende coating. Raadpleeg onze techni-
sche dienst. 
 
Geschiktheid:  
dit product is uitsluitend geschikt als bouwkun-
dige hulpstof, maar op geen enkele wijze voor 
cosmetische doeleinden. Textuur en kleur wor-
den voornamelijk bepaald door de methode 
van en omstandigheden tijdens de verwerking 
en afwerking. Ook na oplevering en/of inge-
bruikname kunnen er onder invloed van chemi-
sche reacties van het product met allerlei ver-
bindingen in de lucht of in het water kleurveran-
deringen optreden en uitbloedingen ontstaan. 
Aansprakelijkheid voor cosmetische defecten 
wijzen wij af. Overweeg de optionele toepas-
sing van een beton beschermende coating. 
Raadpleeg onze technische dienst. 
 
Verwerkbaarheid:  
alle genoemde morteleigenschappen zijn ver-
kregen bij een temperatuur van 20 °C ± 2 °C. 
Hogere en lagere temperaturen leiden tot af-
wijkend gedrag. Hogere temperaturen verhogen 
de vloeibaarheid en bekorten de verwerkings- en 
uithardingstijd. Lagere temperaturen verminde-
ren de vloeibaarheid en verlengen de verwer-
kings- en uithardingstijd.  

VERWERKING

NABEHANDELEN ALGEMEEN 
Uitdrogingsbescherming:  
Start direct na applicatie van cementgebonden mortel met 
nabehandelen. Het oppervlak gedurende tenminste 3  
etmalen beschermen tegen uitdroging als gevolg van 
voortijdig verdampen van het aanmaakwater door zon, 
wind, tocht en dergelijke. Geschikte methoden zijn regel-
matige waterverneveling, afdekken met plasticfolie, jute of 
ander vochtvasthoudend materiaal en het opspuiten van 
PAGEL® O1 CURING COMPOUND. Bij hoge temperaturen 
en harde wind is soms een combinatie van verschillende 
methoden nodig.  
 
Let op:  
PAGEL® O1 is een curing compound op basis van parafine 
was en vermindert aanvankelijk de stroefheid van het op-
pervlak. Het verhindert ook de aanhechting van later aan 
te brengen toplagen. Door het gebruik slijt dit product  
ervan af (vloeren). Het kan ook mechanisch worden ver-
wijderd door schuren en stralen. 
Beschermen tegen vorst: Het oppervlak van de mortel  
gedurende tenminste 3 etmalen beschermen tegen vorst. 
 
NABEHANDELEN MET CURING COMPOUD 
PAGEL® O1 CURING COMPOUND kan worden opgebracht 
op een mat vochtige ondergrond, door middel van op-
spuiten, rollen of kwasten. 
Bij opspuiten gebruikt men een standaard curing spuit. De 
sproeikop op ca. 1 meter van het te behandelen oppervlak 
houden en gelijkmatig heen en weer bewegen tot een 
egaal wit oppervlak is verkregen. Na gebruik de sproeikop 
reinigen door er schoon leidingwater doorheen te spuiten 
tot de curing resten verwijderd zijn. 
 
PAGEL® O1 CURING COMPOUND opbrengen zodra het 
oppervlak van de mortel matvochtig is en er dus geen vrij 
water op meer op ligt. Het product laat een witte film ach-

TECHNISCHE GEGEVENS

  TYPE                                                                               O1 

  Verbruik ca.                                       g/m2                   100–150 

  Sperr-coëfficiënt                              %                         85 

  Soortelijk gewicht                            g/cm3                 0,99 

  Kleur                                                                               wit 
 
Opslag:               Tenminste 12 maanden. Koel, droog, 
                              vorstvrij. In originele gesloten verpakking. 
Lieferform:         20-kg kannen met schroefdop 
Gevarenklasse:  Geen gevaargoed. Zie verpakking. 
GISCODE:          ZP1
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De specificaties vermeld in dit merkblad, alsmede de genoemde toepassingen en aanbevelingen, zijn gebaseerd op onderzoek en ervaring.  
Ze zijn vrijblijvend en leiden nooit tot aansprakelijkheid jegens derden. De verstrekte informatie vrijwaart klanten en gebruikers er niet van de 
producten en de voorziene werkwijze te onderzoeken op geschiktheid voor het betreffende doel. De opgegeven waarden werden verkregen 
volgens de normen waarnaar wij verwijzen en bij 20 °C. Het betreft gemiddelde waarden en analyses. Specificaties kunnen bij levering afwijken. 
Afwijkende toepassingen moeten door ons schriftelijk zijn bevestigd. Verzeker u altijd van de laatste versie van dit productblad, die verkrijgbaar 
is op www.pagel.nl. Met het verschijnen van dit merkblad zijn alle voorgaande merkbladen vervallen. Bij twijfel raadpleegt u onze technische dienst.
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