
OBSZAR STOSOWANIA

• powlekanie ∂cian i podΔóg powierzchni 
   betonowych i z zapraw oraz powierzchni 
   murarskich w miejscach nie przeje†d†alnych

• zabezpieczenie przed rozmra†åjacå solå

• wsporniki mostów i kraw∑†niki

• balkony, tarasy, uszczelnianie pod pΔytkami

• fasady betonowe

• uszczelnienie przeciw wilgoci z podΔo†a i nie
spi∑trzajåcymi si∑ przeciekami w pΔytach 
podΔogowych i ∂cianach

• uszczelnienie od wewnåtrz przeciw wodzie
pod ci∂nieniem (zbiorniki wodne)

WˆA¤CIWO¤CI

• szlam cementowy modyfikowany tworzywem
sztucznym z elastycznymi wΔa∂ciwo∂ciami
(dwuskΔadnikowy)

• mostkuje powierzchniowå siatk∑ rys � 0,2 mm,
tak†e przy temperaturach �20 °C

• do uszczelnieμ budowlanych, wystarczajåco
stateczny, przyczepny, odporny na starzenie,
nie przepuszczajåcy wody i mostkujåcy 
rysy a† do rozwarcia rysy do 0,2 mm

• umo†liwia dyfuzj∑ pary wodnej 

• zapobiega przenikaniu CO2 (karbonatyzacja)

• szczelny na wod∑ pod ci∂nieniem do 5 bar

• mo†e byç, ze wzgl∑du na konsystencj∑
nakΔadany p∑dzlem, szczotkå lub kielniå
albo metodå natrysku na mokro (u†ywajåc
odpowiedniej dyszy np. MAWO)

• aby otrzymaç kolorowå ochron∑ powier zchni
o wΔa∂ciwo∂ciach mostkujåcych rysy,
mo†na go pomalowaç np. O2DE-FARBA

ELASTYCZNA

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
   DIN EN ISO 9001:2015

D1

PAGELASTIC 
ELASTYCZNY SZLAM CEMENTOWY
SYSTEM OCHRONA POWIERZCNI  PN-EN 1504-2

ZAPRAWA DO 
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ZAPRAWA
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D1

PAGEL®-FARBA OCHRONNA DO BETONU

DANE TECHNICZNE

                             zaprawa sucha woda zarobowa
                             SKŁADNIK     SKŁADNIK

 TYP                                                             A             B
 forma                                                   proszek                    pΔyn

 kolor                                                         szary    mleczno-biaΔy

 opakowanie                                20 kg (worek)     9 l (pojemnik)

 bazia                                                      cement           zawiesina

                                                                                   polimerowa

 cze∂ci wagowe skΔadników                          1                   0,45

                                                                                MIESZANKA

 g∑sto∂ç ∂wie†ej zaprawy                     kg/dm3                          ok. 1,70

 kolor                                                                                   szary

                                                                                RAL-odcien 7032

 oporno∂ç czynna na dyfuzj∑                       
m                   � 4*

 pary wodnej                                                                                

 oporno∂ç czynna na CO2                             m               � 200*

 na odrywanie wytrzymaΔo∂ç (28 d)         MPa                 � 0,8

 zdolno∂ç mostkowania rys                             

                              + 20 oC                        W mm                 � 0,4

                              – 20 oC                        W mm                 � 0,2

 temperatura obróbki                                   oC        �8 do �30

 czas obrøbki       + 10 oC                            min                ok 180
                             + 20 oC                            min                ok 120

                              + 30 oC                            min                  ok 60

 ilo∂ç warstw                                                                             2

minimalna grubo∂ç warstwy przy             mm                        2

 dwóch biegach roboczych

 zu†ycie                                   kg/m2 – 1 krotnie                 ok 2,6

*  ekwiwalenta grubo∂ç warstwy powietrza, przy 2 mm grubo∂ci powΔoki

 W  = zmiana grubo∂ci rysy
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

PRZYGOTOWANIE PODˆO˝E: podΔo†e musi byç
dobrze oczyszczone, luΩne fragmenty usuni∑te.
Wi∑ksze ubytki nale†y naprawiç korzystajåc z systemu
naprawy betonu PCC (PAGEL MS02 warstwa
sczepna, PAGEL MS20 zaprawa naprawcza,
PAGEL MS05 szpachlówka). Wytrzy maΔo∂ç
podΔo†a na odrywanie powinna wynosiç min. 1,50
MPa. Przed aplikacjå materiaΔu podΔo†e nale†y
nawil†yç.

PRZYGOTOWANIE MATERIAˆU: skΔadnik B wlaç do
czystego naczynia i dokΔadnie mieszajåc dosypywaç
skΔadnik A. Mieszaç co najmniej 5 minut a† do otrzyma-
nia jednorodnej masy.

APLIKACJA: materiaΔ PAGEL D1 mo†na nanosiç
równo miernie p∑dzlem lub za pomocå natrysku. Nie
wolno nanosiç du†ych ilo∂ci materiaΔu w zagΔ∑bienia 
i w kåty. Temperatura podΔo†a powinna byç równa tem-
peraturze otoczenia. Przy ka†dym cyklu roboczym
nale†y nanie∂ç ok. 1,7 – 2,0 kg/m2, tak aby nie przekro-
czyç grubo∂ci 1 mm w jednej warstwie. 
W zale†no∂ci od wymaganej grubo∂ci konieczne så 
2 – 4 cykle robocze.
Czas oczekiwania mi∑dzy kolejnymi warstwami wynosi
5 godzin.

PIEL‰GNACJA: PAGEL D1 w przypadku silnego
dziaΔania promieni sΔonecznych lub przy silnych wia-
trach nale†y chroniç przed przedwczesnym wysycha-
niem poprzez nakrycie foliå, jutå itp. lub pomalowanie
farbå PAGEL O2DE.

OBRÓBKA KO∫COWA: w zale†no∂ci od wymagaμ
PAGEL D1 mo†na po 24 godzinach pomalowaç far-
bå PAGEL O2DE.
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opakowanie:                   skΔadnik A: 20-kg-worek
skΔadnik B: 9-l- pojemnik

magazynowanie:            w suchym, chΔodnym i nie 
nara†onym na dziaΔanie mrozu
pomiirszczeniu w oryginalym
opakowaniu

skΔadowanie:                  skΔadniki proszkowe:
                                        conajmniej 12 miesi∑cy
                                        skΔadniki pΔynne:
                                        conajmniej 18 miesi∑cy
klasa niebezpieczeμsta: produkt nie posiada substancji

zagra†ajåcej zdrowiu, prosimy
                                        o przestrzeganie wskazówek
                                        podanych na opakowaniu

MS-SYSTEM NAPRAWY BETONU (PCC II)

1.  MS02      PAGEL-OCHRONA PRZED KOROZJĄ
I WARSTWA SCZEPNA

2.  MS20      PAGEL-ZAPRAWA DO NAPRAW          0–2 mm

3.  MS05      PAGEL-PCC SZPACHLÓWKA                              

4.  O2A           PAGEL IMPREGNACJA WODOODPORNA

5.  O2C            PAGEL FARBA OCHRONNA DO BETONU 

     O2DE       PAGEL FARBA OCHRONNA DO BETONU, 
                               ELASTYCZNA

6.  D1                PAGELASTIC - SZLAM CEMENTOWY

Dane w niniejszym prospekcie, doradztwo techniczne odno∂nie stosowania i inne zalecenia przyj∑te zosatΔy na podstawie obszernych prac badawczych i posiadanego do∂wiadczenia. Nie så one jednak 
wiå†åce - røwnie† co do praw osøb trzecich - i nie zwalniajå one klienta do samodzielnego zbadania i wyprøbowania przydatno∂ci oferowanych produktøw i technologii do stosowania w istniejåcych warunkach. Podane
warto∂ci do∂wiadczalne ustalone zostaΔy w temperaturze 20°C i 50% wilgotno∂ci powietrza. Odnoszå si∑ one do warto∂ci ∂rednich. Mo†liwe jest wyståpienie odchyΔek. Nasi doradcy techniczni ch∑tnie udzielå 
Paμstwu porady. Cieszymy si∑ z Paμstwa zainteresowania naszymi produktami. Z chwilå ukazania si∑ niniejszej karty informacyjnej tracå wa†no∂ç wcze∂niej publikowane informacje o prezdmiotowym produkcie.
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55-300 ŚRODA ŚLA̧SKA / WOJ. DOLNOŚLA̧SKIE
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