PAGEL-ZAPRAWA DO
WYPELNIANIA
®
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• szybkowiå†åca zaprawa do wypeΔniania
ka†dego rodzaju ubytków i uszczelnieμ;

• uszczelnienie zapobiegajåce wtargni∑ciom
wody;

• szczególnie Δatwa w przygotowaniu, musi
byç tylko zmieszana z wodå;

• uszczelnienie sztywnych p∑kni∑ç w betonie
i murowanych ∂cianach, kanaΔów, szybów
i konstrukcji szybowych;

• tworzy mas∑ plastycznå, która w zale†no∂ci
od temperatury bΔyskawicznie mo†e byç
poddana obciå†eniom;
• na bazie cementu, nie powoduje nalotów ani
powstawania korozji na metalowych elementach;
• wodoszczelna; odporna na dziaΔanie mrozu
• przepuszczalno∂ç wody i wysokorozwini∑ta
staΔo∂ç przeciw paliwom mineralnym i olejom;
• ochrona przeciwpo†arowa A1, zgodna
z PN EN13501 i DIN 4102;

KA-S

• przej∂ciowe uszczelnienia rys i p∑kni∑ç
przepuszczajåcych wod∑
• uszczelnienia otworów w budownictwie
lådowym i podziemnym;
• Δåczenie i uszczelnianie rur doprowadzajåcych;
• zaprawa do monta†u dla zabudowy instalacji
elektrycznej, doprowadzajåcej i ogrzewania.
• przej∂ciowe uszczelnienia rys i p∑kni∑ç
przepuszczajåcych wod∑

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
DIN EN ISO 9001 : 2008

Klasy ekspozycji wg DIN 1045-2 / EN 206-1:
PAGEL - ZAPRAWA DO PODBIJANIA
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PAGEL®-ZAPRAWA DO WYPELNIANIA
KA-S

DANE TECHNICZNE
TYP zaprawy
uziarnienie
grubo∂ç warstwy
ilo∂ç wody
zu†ycie
czas obróbki przy 20 oC
czas mieszania
wytrzymaΔo∂ç
1h
na ∂ciskanie*
2h
4h
6h
8h
1d
7d
28 d

OBRØBKA
KA-S

mm
mm
%
kg/l
min
min
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

0,5
ⱕ 20
ok. 20
1,75
ok. 0,5
1
4
8
 10
 20
 25
 30
 50
 60

Wskazøwka: Wszystkie podane dane testowe så warto∂ciami testowymi sprawdzonymi
w naszych niemieckich zakΔadach. Warto∂ci z innych miejsc produkcji mogå si∑ ró†niç.

* Test wytrzymaΔo∂ci na ∂ciskanie wg PN EN 196-1

skΔadowanie:
6 miesi∑cy, w oryginalnym opakowaniu
opakowanie:
pojemnik 10 kg
stopieμ ryzyka: brak, zwróciç uwag∑ na opakowanie

PODˆO˝E: dokΔadnie oczy∂ciç z luźnych cz∑∂ci oraz
szlamu cementowego, oleju, tΔuszczu itp. poprzez
powierzchniowå obróbk∑ oczyszczajåcå np. strumieniem wody (szorstko∂ç 1,5 MPa) i mocno nawil†yç;
MIESZANIE: zaprawa jest gotowa do u†ycia, po
zmieszaniu z ok. 20 % wody.
Czas mieszania ok. 1 min.
OBRÓBKA: natychmiast po zmieszaniu nale†y wykorzystaç do obróbki. Przy p∑kni∑ciach po wodzie,
zapraw∑ wcisnåç w przeciekajåce miejsce i na 1-2 min.
mocno ∂cisnåç;
UZUPEˆNIENIE: powierzchnie zaprawy powinny
zostaç jak najszybciej po aplikacji lub po zaschni∑ciu
powierzchni ochronione przed parowaniem i wilgociå
np. poprzez zabezpieczenie foliå zabezpieczajåcå lub
opakowaniem jutowym.
DZIAˆANIA DODATKOWE: Powierzchnia zaprawy
powinna zostaç jak najszybciej po aplikacji, lub po
naΔo†eniu konsystencji zabezpieczona przed zbyt
szybkå utratå wilgotno∂ci przez jej utrzymanie np.
poprzez zraszanie lub zabezpieczenie foliå lub opakowaniem jutowym.

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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