
OBSZAR STOSOWANIA

NakΔadanie warstw i naprawy:

•  oczyszczalnie ∂cieków

•  zbiorniki ∂ciekowe

•  systemy przewodów kanalizacyjnych

•  obszary obciå†eμ chemicznych

•  obszary wody gruntowej obciå†one 
   siarczanem

•  zbiorniki nadmiaru deszczówki

•  odbieralniki

WˆA¤CIWO¤CI

•  system PCC odnowy betonu na bazie 
   cementu, do napraw i powlekania 
   powierzchni betonowych i z zapraw, które 
   poddane så szczególnym obciå†eniom 
   chemicznym

•  do obróbki r∑cznej na powierzchniach 
   poziomych, pionowych i puΔapowych

•  nadaje si∑ do natrysku, Δatwa w obróbce 
z mocnå wytrzymaΔo∂ciå na odrywanie 
i stabilno∂ciå na podΔo†ach pionowych 
i puΔapowych

•  wysoka oporno∂ç na agresj∑ niektórych 
chemikaliów

•  wytrzymaΔa na agresj∑ siarczanu (przemysΔ)
lub amonu (rolnictwo)

•  modyfikowana tworzywem sztucznym i gotowa
do u†ytku. Wodå zarobowå jest zwykΔa woda, 
skΔadanik polimerowy znajduje si∑ w postaci 
proszku ju† w mieszance

•  przedsi∑biorstwo certyfikowane
DIN EN ISO 9001 : 2008

•  Dost∑pne så nast∑pujåce rodzaje zaprawy
KA20:

   MS02     PAGEL-OCHRONA PRZED

KOROZJĄ

   KA20      PAGEL-SZPACHLÓWKA 

KANALOWA

(frakcja ziarna 0–2 mm)

KA20

PAGEL®-ZAPRAWA 
                    KANALOWA
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Klasy ekspozycji wg DIN 1045-2 / EN 206-1:
PAGEL - ZAPRAWA KANAˆOWA

KA20

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



KA20

PAGEL®-ZAPRAWA KANALOWA

DANE TECHNICZNE

 TYP zaprawy                                        KA20
 obszar pracy                                                    Zaprawa

 grubo∂ç warstwy                            mm                6–40
 frakcja ziarna                                   mm                  0–2
 ilo∂ç wody                                          %              11–13
 g∑sto∂ç ∂wie†ej mieszanki          kg/dm3                 2,12
 zu†ycie                                        kg/dm3                 1,90
 czas obróbki                                    min              ok. 45
 wytrzymaΔo∂ç               24 h           MPa                 � 20
 na ∂ciskanie                    7 d           MPa                 � 40
                                        28 d           MPa                 � 55
 wytrzymaΔo∂ç               24 h           MPa                   � 4
 na zginanie                     7 d           MPa                   � 7
 przy rozciåganiu           28 d           MPa                   � 9
 wytrzymaΔo∂ç                  

7d                            R4 � 2,0
 na odrywanie                                         
 p∑cznienie                      24h        Vol.%                + 0,1
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

PODˆO˝E: dokΔadnie oczy∂ciç: luΩne cz∑∂ci oraz
szlam cementowy, olej, tΔuszcz itp. usunåç strumienio-
waniem pod wysokim ci∂nieniem lub innå metodå a†
do otrzymania no∂nego podΔo†a z przyczepno∂ciå
ok.1,5 MPa, z szorstko∂ciå ok. 1,5 mm. Nawil†yç do
nasycenia; odkrytå stal zbrojeniowå odrdzewiç i dokΔad-
nie pomalowaç MS02 PAGEL OCHRONĄ
PRZED KOROZJĄ.

MIESZANIE: Wod∑ (maksymalnie 13%, odpowiada
2,75 l na worek) zarobowå wlaç do mieszalnika prze-
ciwbie†nego i wsypaç suchå mieszank∑. Mieszaç 
ok. 3 minut, dolaç reszt∑ wody i mieszaç jeszcze 
2 minuty.

WARSTWA SCZEPNA: KA20 WARSTWĘ
SCZEPNĄ zamieszaç w maΔych ilo∂ciach z maksy -
malnie 16% wody do konsystencji szlamu i mocno
wetrzeç szczotkå w podΔo†e. Przy nakΔadaniu metodå
natrysku warstwa sczepna nie jest konieczna.

OBRÓBKA: KA20 o plastycznej konsystencji roz -
pro  wa dziç na jeszcze nie zwiåzanå warstw∑ sczepnå 
i wygΔadziç. Przy nakΔadaniu KA20 metodå natrysku
prosimy o kontakt z naszym doradcå technicznym.

PIEL‰GNACJA: zabezpieczenie powierzchni przeciw
odparow aniu wody nast∑puje poprzez naniesienie pre-
paratu O1 PAGEL – OCHRONA PRZED
ODPA ROWANIEM lub w inny sposób np. przy-
krycie foliå lub jutå. Przy wysokich lub niskich tempera-
turach, przy du†ym nasΔonecznieniu po wierzchni, 
wietrze, przeciågu nale†y równie† zastosowaç dodat -
kowe zabezpieczenie materiaΔu O1 np. przykrycie foliå.

skΔadowanie:    12 miesi∑cy, suche pomieszczenie, 
szczelne  opakowanie

opakowanie:     25 kg worek, europaleta 1000 kg
transport:          produkty nie posiadajå skΔadników 

zagra†ajåcych zdrowiu
KOD GIS:           ZP1
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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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