
OBSZAR STOSOWANIA

• gruntowanie dla wszystkich systemøw po-
sadzkowych na powierzchniach betonowych,
z zapraw i stali

• lakierowanie podΔo†y zwiåzanych cementem 
   np. w warsztatach, halach przemysΔowych, 
   parkingach

• naprawy powierzchni betonowych i z zapraw

• zwi∑kszenie wytrzymaΔo∂ci powierzchni 
betonowych i z zapraw

• warstwa sczepna do zapraw mineralnych

• lakier wierzchni do otrzymania powierzchni
Δatwej do oczyszczania

WˆA CIWO CI

• 2 komponentowa

• nie zawiera rozpuszczalnika, wypeΔniaczy 
   ani pigmentów

• niska lepko∂ç

• wnika w najmniejsze pory i kapilary

• rozwija wysokå przyczepno∂ç do podΔo†a

• odporna w stanie twardym na wod∑, wod∑
   morskå i ∂cieki, Δugoodporna, na rozcieμczone
   kwasy, roztwory soli, oleje mineralne, smary
   i na wiele rozpuszczalników

• przy dziaΔaniu promieni ultrafioletowych 
mo†liwe så zmiany odcienia barwy

EH1

EH115

PAGEL®-ŻYWICA EPOKSYDOWA

EH115

• mocna przyczepno∂ç tak†e na 
   wilgotnym podΔo†u lub 
   z  wilgotno∂ciå koμcowå
   (wilgotno∂ç koμcowa �8 %)

EH1

• gruntowanie i ∂rodek wiå†åcy 
   kruszywo dla zapraw epoksy-
   dowych

• uniwersalnie stosowany na 
   powierzchniach betonowych, 
   z zaprawy i stali

• warstwa sczepna do zapraw 
cementowych i †ywicznych

ZAPRAWA DO 
KOTWIENIA I INIEKCJA

NAPRAWA POKRYW
STUDZIENEK

NAPRAWY 
BETONÓW

ZAPRAWA DO WODY
PITNEJ

ZAPRAWA DO 
PODLEWEK

ZAPRAWA
KANAˆOWA

FARBY I OCHRONA
BETONU

PODˆOGI
PRZEMYSˆOWE

PRODUKTY
BUDOWLANE

˝YWICE
SYNTETYCZNE

NPD: „No Performance Determined” / „warto∂ci nie ustalono”                                           



EH1

EH115

PAGEL®-GRUNTOWANIE/SRODEK WIAŻACY

DANE TECHNICZNE

 TYP materiaΔu                                                                                                                   EH1          EH115
 barwa                                                                                                                                                  przezroczysty,             przezroczysty,
                                                                                                                                                                    lekko †øΔty                   lekko †øΔty
 stosunek skΔadnikøw mieszanki                                                                 cz∑∂ci-wagowe                                2:1                               3:1
 g∑sto∂ç                                                                                  kg/dm3                                                                  1,10                             1,10
 lepko∂ç                                                                              przy 10oC                           mpas.             ok. 1000–1500            ok. 1000–1200
                                                                                            przy 20oC                           mpas.                 ok. 500–700                ok. 600–700
 czas obrøbki                                                                     przy 10oC                              min.                     ok. 60–75                    ok. 60–75
                                                                                            przy 20oC                              min.                           ok. 45                          ok. 45
                                                                                            przy 30oC                              min.                     ok. 20–30                    ok. 30–35
 czas przerabiania                                                             przy 10oC                             po h                           24–36                          15–30
                                                                                            przy 20oC                             po h                           10–20                          10–20
 przenoszenie obciå†eμ                                                    przy 20oC                             po d                                   7                                  7
 min. temp. podΔo†a                                                                                                           oC                               +10                              +10
 zu†ycie materiaΔu                                                        gruntowanie*                              g/m2                       300–500                      300–500
                                                                                lakierowanie (2x)                              g/m2                       600–800                      600–800
                                                                                       lakierowanie                              g/m2                       250–400                      250–400
 zawarto∂ç cz∑∂i statych                                                                                                   %                               100                                10
 wytrzymaΔo∂ç na odrywanie                                                                                                zniszczenie w betonie
 opakowanie                                                                                                       kg/pojemnik                       1, 12, 30                            1, 12
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanymi w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

PRZYGOTOWANIE POD˚O˝A: PodΔo†e musi byç odpowiednio
no∂ne o wytrzymaΔo∂ci betonu na odrywanie min. 1,50 MPa.
Dopuszczalna wilgotno∂ç wagowa podΔo†a wynosi 4 %. PodΔo†e
musi byç czyste; nale†y usunåç pozostaΔe powΔoki, ∂rodki
piel∑gnacyjne i mleczko cementowe. Wszystkie substancje
hamujåce przyczepno∂ç, takie jak olej, tΔuszcz itp. przed aplika-
cjå †ywic nale†y usunåç wszelkiego rodzaju zabrudzenia stru-
mieniowaniem, frezowaniem, szlifowaniem lub innå dost∑pnå
metodå. 

MIESZANIE: ˝ywice PAGEL så produktami dwukomponen -
towymi (skΔadnik A – †ywica, skΔadnik B – utwardzacz). MateriaΔy
så dostarczone w opakowaniach o odpowiednich proporcjach
wagowych. W przypadku przygotowywania mniejszej ilo∂ci
materiaΔów nale†y poszczególne skΔadniki bardzo dokΔadnie
zwa†yç pami∑tajåc o odpowiednich proporcjach mieszania. 
SkΔadnik B nale†y przelaç do pojemnika ze skΔadnikiem A.
CaΔo∂ç nale†y bardzo dokΔadnie wymieszaç mieszadΔem wolno-
obrotowym do uzyskania jednorodnej masy (czas mieszania
okoΔo 3 minuty). Nale†y uwa†aç, aby nie napowietrzyç przygo-
towywanej mieszanki. Tak przygotowany materiaΔ nale†y prze-
laç do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszaç. Czas
obróbki †ywicy jest zale†ny od temperatury i wynosi okoΔo 
30 minut przy 20oC.

APLIKACJA: PrawidΔowo przygotowany materiaΔ nale†y rozpro-
wadziç równomiernie na odpowiednio przygotowanym 
i zagruntowanym podΔo†u. Do ukΔadania materiaΔu u†ywa 
si∑ pacy gΔadkiej lub z zåbkami. UΔo†ony materiaΔ nale†y 
odpowietrzyç waΔkiem z kolcami. W zale†no∂ci od wymagaμ 
i przeznaczenia materiaΔu, posadzk∑ mo†na przesypaç po okoΔo
15 minutach piaskiem kwarcowym o odpowiednim uziarnieniu.
Przed kolejnymi cyklami roboczymi nadmiar piasku nale†y usu-
nåç.

UTWARDZENIE: Przy obróbce materiaΔów na bazie †ywic
epoksydowych bardzo du†å rol∑ odgrywajå temperatury otocze-
nia i podΔo†a. Nale†y pami∑taç †e przy niskich temperaturach
reakcje przebiegajå wolniej, w zwiåzku z czym wydΔu†a si∑ czas
obróbki, nakΔadania i utwardzenie. Jednocze∂nie poprzez
wi∑kszå lepko∂ç wzrasta zu†ycie materiaΔu. Przy wy†szych tem-
peraturach reakcje przebiegajå szybciej i czas obróbki skraca
si∑.
Przy nakΔadaniu materiaΔu na zewnåtrz nale†y chroniç go przed
wilgociå a† do caΔkowitego utwardzenia. Na wskutek dziaΔanie
wilgoci mogå tworzyç si∑ na powierzchni biaΔe zabarwienia 
i materiaΔ mo†e staç si∑ lepki i kleisty.

CZYSZCZENIE: Bezpo∂rednio po ka†dym u†yciu narz∑dzi
nale†y umyç je rozpuszczalnikiem.

UWAGA: MateriaΔ stosowaç wg zaΔåczonego opisu. Zabrud -
zenia na skórze wymyç natychmiast du†å ilo∂ciå wody 
z mydΔem. W stanie nie utwardzonym skΔadniki nie mogå dostaç
si∑ do kanalizacji, zbiorników wodnych ani do gleby.
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skΔadowanie:   12 miesi∑cy, w suchym, chΔodnym i nie
nara†onym na dziaΔanie mrozu
pomierszczeniu w oryginalym opakowaniu

` ¸¸

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.

UL. LIPOWA 7, KOMORNIKI SL
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