
OBSZAR STOSOWANIA

• jastrych dla podΔóg przemysΔowych
   i warstwa wyrównawcza do 1,5 % spadku

• jastrych dla budynków mieszkalnych
i przemysΔowych- wewnåtrz i na zewnåtrz

• nowe budownictwo, remonty, naprawy

• gara†e, pokrycia parkingów

• tarasy, balkony, podΔogi piwnic

• posadzki pod wykΔadziny i powΔoki

WˆA¤CIWO¤CI

• wysokiej jako∂ci jastrych pΔynny zwiåzany 
cementem portlandzkim o wysokiej gæsto∂ci
do u†ytku w obszarach zewnætrznych 
i wewnætrznych

• klasa odporno∂ci ogniowej, 
wg EN 13501 – A1fl

• gotowy do u†ytku, musi byç tylko zamieszany
z wodå

• du†a pΔynno∂ç, bardzo ekonomiczny 
w obróbce

• rozwija wysokå wczesnå wytrzymaΔo∂ç 
(25 MPa po 24h przy temp. 20 °C) i ju† po 
3 godzinach mo†na po nim chodziç

• poprzez niewielkå wilgotno∂ç koμcowå
(< 4,0 % po 24 h przy temp. 20 °C) mo†na
nakΔadaç ju† po 24 godzinach †ywice reaktywne

• utworzona powierzchnia mo†e byç gΔadka lub
szorstka (poprzez posypanie piaskiem)

• poprzez naΔo†enie maszynå (z pompå)
mo†emy skróciç czas obróbki oraz postæp 
budowy

• nie przepuszcza wody, odporny na produkty 
ropopochodne, mróz i rozmra†ajåcå sól

• wΔókna tworzywa sztucznego (Δugodoporne) 
umo†liwiajå ukΔadanie bez fug, (z wyjåtkiem
fug budowlanych, technologicznych)

• podlega staΔej wewnætrznej kontroli 
produkcji

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
   DIN EN ISO 9001 : 2015
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Klasy ekspozycji materiaΔu
wg normy PN-EN 206-1:
FE20 PAGEL-JASTRYCH SAMOPOZIOMUJÅCY
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FE20

PAGEL®-JASTRYCH SAMOPOZIOMUJĄCY

DANE TECHNICZNE

 TYP produkt                                        FE20
 uziarnienie                                      mm                0–2,0

 grubo∂ç warstwy                           mm                 5–20

 ilo∂ç wody                                         %                17–19

 zu†ycie                                       kg/dm3                     1,8

 czas obrøbki 20oC                         min.                ok. 15

 pΔynno∂ç                                         mm                   720

 p∑cznienie                                         %                 + 0,5

 g∑sto∂ç mieszanki                    kg/dm3                   2,11

 odporno∂ç na                      cm3/50cm2                                     3,70

 ∂cieranie                       wg. Boehmego

 wytrzymaΔo∂ç na         1 d            MPa                  � 25

 ∂ciskanie*                     7 d            MPa                  � 45

                                     28 d            MPa                  � 55

 wytrzymaΔo∂ç na         1 d            MPa                    � 4

 rozciåganie przy          7 d            MPa                    � 6

 zginaniu                      28 d            MPa                    � 8
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanymi w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

POD˚O˝E: Zanieczyszczenia, utrudniajåce przy czep -
no∂ç i niestabilne czæ∂ci podΔo†a usunåç. Minimalna
wytrzy maΔo∂ç podΔo†a na odrywanie powinna wynosiç
1,5 MPa. PodΔo†e powinno byç przygotowane m. in.
poprzez ∂rutowanie. PodΔo†e musi byç szorstkie i nie
mogå znajdowaç siæ na nim rysy. Ubytki i gΔæbokie nie-
równo∂ci wyrównujemy (np. MS02-warstwå sczepnå
i MS20-PCC-zaprawå). Nawil†amy a† do nasycenia
12 – 24 godzin przed naΔo†eniem. Bez po∂rednio przed
aplikacjå usuwamy nadmiar wody. Jastrych pΔynny
ukΔadamy na wilgotno-matowym podΔo†u.

SZALOWANIE I FUGI: powierzchnie betonowe des -
kujemy (szalunek z materiaΔu uniemo†liwiajåcego
wchΔanianie jastrychu). Fugi budowlane (technologiczne)
zamykamy listwami profilowanymi pΔaskimi. 24 godziny
po naΔo†eniu FE20 powΔokæ nale†y zniwelowaç
i naciåç w miejscu fug.

MIESZANIE:

FE20 mieszaç wyΔåcznie urzådzeniem przeciw bie †nym:
   • Urzådzenie do mieszania ræcznego z prze-
      ciwbie†nymi ramionami mieszalnika
   • Mieszarka talerzowa przeciwbie†na
   • Betoniarka o pracy ciågΔej z pompå ∂rubowå 
      jednowirnikowå 

Mieszamy wlewajåc 2/3 ilo∂ci wody, wsypujemy suchå
mie szankæ i mieszamy ok. 3 minut; dolewamy resztæ
wody i mie s zamy kolejne 2 minuty. Przygotowujemy
tylko tyle FE20, ile mo†emy przerobiç w maksy -
malnie 30 minut bez przerwy. 

OBRÓBKA (manualnie): FE20 na matowo-wilgot-
nym podΔo†u wylaç i rozprowadziç równomiernie na po-
wierzchni raklå z zæbami. Przy szorstkim podΔo†u rozpro-
wadziç w cienkiej warstwie jako warstwæ wyrównawczå
i sczepnå za pomocå rakli bez zæbów. Nastæpnie
naΔo†yç FE20 na jeszcze niezwiåzanå warstwæ
sczepnå, zaplanowanå grubo∂ç warstwy. Konieczne
jest odpowietrzenie waΔkiem z kolcami, je∂li tylko 
z podΔo†a betonowego poprzez zaprawæ wznioså siæ
pæcherzyki powietrza. Rozprowadzona równomiernie
zaprawa musi byç przeciågniåta gΔadkå raklå.

OBRÓBKA (maszynowo): FE20 mieszamy w beto-
niarce o pracy ciågΔej np. „Uelzener-Estromat 404“ 
z regulowanym ci∂nieniem wody. Ostatecznie pompu-
jemy pompå ∂rubowå jednowirnikowå np. PFT N2V
(Vario). Ustawienie ilo∂ci wody nastæpuje poprzez 
zamieszanie próby. MateriaΔ musi byç zamieszany 
jednorodnie oraz musi byç pΔynny, ale tak, aby nie
odkΔadaΔa siæ woda. Aplikacja odbywa siæ poprzez wå†
o max. dΔugo∂ci 40 m i 35 mm ∂rednicy. Przy maksymalnej
prædko∂ci pompowania – zale†nie od wydajno∂ci pom-
py ∂limakowej – maksymalna wydajno∂ç wynosi 
2500 kg / godzinæ.
Uwaga: w przypadku pracy przy niskich (< 5°C) oraz
wysokich (> 35°C) temperaturach prosimy o kontakt, 
w celu uzyskania dodatkowych wskazówek.
Nale†y pami∑taç, †e niskie temperatury i zimna woda
opóΩniajå przyrost wytrzymaΔo∂ci oraz pΔynno∂ç materiaΔu
a wysokie przyspieszajå.

PIELÆGNACJA: mo†e byç rozpoczæta w  po 2 – 3 go -
dzinach. Powierzchniæ chronimy przed wiatrem, prze-
ciågiem i przedwczesnym odparowaniem wody, co
najmniej 3 dni poprzez 01 PAGEL-ochronæ przed
odparowaniem lub przez polewanie wodå i /lub zabez-
pieczenie foliå. Je∂li posypujemy powier  zchniæ piaskiem
kwarcowym w nadmiarze, musi byç to wykonane w 30
minut po obróbce. Niezwiåzany piasek kwarcowy
najwcze∂niej po 12 godzinach zmiatamy i pole  wamy 
powierzchniæ wodå.

NAK˚ADANIE POW˚OK: Przy nakΔadaniu kolejnej
powΔoki, np. †ywicy epoksydowej, 12 godzinna pielæg-
nacja wodå/i lub foliå jest wystarczajåca. Po 12 godzi-
nach powierzchniæ do powlekania przygotowujemy za 
pomocå szlifierki jastrychowej lub ∂rutowania i ju† po
24 godzinach mo†na nanie∂ç na wysuszone podΔo†e
kolejnå powΔokæ. Wilgotno∂ç koμcowa wynosi przy
20°C po 24 godzinach mniej ni† 4 %.

opakowanie:                     worek-20-kg, 
                                           europaleta 960 kg
skΔadowanie:                       6 miesi∑cy, w suchym, chΔod-

nym i nie nara†onym 
                                            na dziaΔanie mrozu
                                           pomiirszczeniu w oryginalym
                                             opakowaniu
klasa niebezpieczeμstwa:  produkt nie posiada substancji

zagra†ajåcej zdrowiu, prosimy
                                           o przestrzeganie wskazówek
                                           podanych na opakowaniu
gatunki cementu:              mogå byç na †yczenie 
                                           zmienione, tym samym 
                                           zmieniajå siæ równie† 
                                           wΔa∂ciwo∂ci techniczne 
                                           produktu.
narzådzia:                          rakla zæbata, rakla gΔadka,
                                           waΔek do odpowietrzania z 
                                              kolcami – w razie konieczno∂ci
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* badanie wytrzymaΔo∂ci ∂ciskania zaprawy wg. EN 196-1

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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