
OBSZAR STOSOWANIA

• remonty i naprawy mostów, tuneli i budowli 
betonowych

• wypeΔnianie ubytków podΔo†a z betonu przy 
stosowaniu w przypadku wg. Tabeli 4.1 z RiLi-
SIB, cz∑∂ç 2, wydanie 10/01

• naprawy przeje†d†alnych powierzchni mo
stów i tuneli pod ich nawierzchniå

• naprawy powierzchni puΔapowych mostów, 
∂cianek oporowych, przyczóΔek, fasad 
i balkonów

• naprawy wsporników, prefabrykatów i belek

• przy naprawach prefabrykatów w budownict-
wie lådowym mogå one byç bezpo∂rednio 
przeje†d†alne

WˆAƒCIWOƒCI

• system naprawczy PCC, do utrzymania 
stateczno∂ci betonowych cz∑∂ci budowlanych,
zgodnie z RiLi-SIB, cz∑∂ç 2, do stosowania 
w obszarze klasy wymagania M2 i M3

• odpowiednik klasy tworzywa budowlanego
B2 wedΔug DIN 4102-2

• optymalne peΔzanie betonu przy obciå†eniu

• uniwersalna do obróbki dla powierzchni, 
pionowych oraz puΔapowych 

• umo†liwia dyfuzj∑ pary wodnej, odporna na
dziaΔanie mrozu i rozmra†ajåcej soli

• modyfikowana tworzywem sztucznym 
i gotowa do u†ytku. Wymaga jedynie dodania
wody zarobowej.

• utrudnia karbonatyzacj∑ i przenikanie wilgoci,
odporna na produky ropopochodne i zmydlanie,
posiada wΔa∂ciwo∂ci antykorozyjne

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
DIN EN ISO 9001 : 2008

• Produkowana jako system nast∑pujåcych 
materiaΔów:

MS02 PAGEL- OCHRONA
PRZED KOROZJ∑
I WARSTWA SCZEPNA

M3 PAGEL- ZAPRAWA
KONSTRUKCYJNA
(0-2,0 mm)

PAGEL®-ZAPRAWA
KONSTRUKCYJNA
SYSTEM-RILI-SIB

M3®

PAGEL-Spezial-Beton 
GmbH & Co. KG

Werk: II/Dorsten

03/2334/02-159-145

Polymer
Institut

M3
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Klasy ekspozycji materiaΔu
wg normy PN-EN 206-1:
PAGEL – Zaprawa konstrukcyjna System-RILIKlasy ekspo-

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
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M3®

PAGEL®-ZAPRAWA KONSTRUKCYJNA

DANE TECHNICZNE

TYP zaprawy M3®

uziarnienie mm 0–2

grubo∂ç warstwy mm 5–40

grubo∂ç warstwy wyΔomu mm 6–100

ilo∂ç wody % 12

zu†ycie kg/dm3 2,00

czas przerabiania min. ok. 60

rozpΔyw (16 uderzeμ) sofort cm 16

wytrzymaΔo∂ç na ∂ciskanie 24 h MPa � 20
(DIN 1164) 7 d MPa � 45

28 d MPa � 55

wytrzymaΔo∂ç na 24 h MPa � 4
rozciåganie przy zginaniu 7 d MPa � 6

28 d MPa � 8

g∑sto∂ç zaprawy ∂wie†ej kg/dm3 2,200

g∑sto∂ç zaprawy suchej kg/dm3 2,019

modul elastyczno∂ci
28 d MPa 26.000(Younga)

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 spr∑†onå
wodå lub innå metodå a† do otrzymania no∂nego
podΔo†a (�1,5 Mpa).
Nawil†yç wodå a† do nasycenia; odkryte pr∑ty zbroje-
niowe odrdzewiç i dokΔadnie dwukrotnie pomalowaç
∂rodkiem antykorozyjnym MS02 PAGEL-
OCHRONA PRZED KOROZJ∑.

MIESZANIE: zaprawa jest gotowa do u†ytku, nale†y
jå tylko zamieszaç z wodå, max 12 % (odpowiada = 3l
na worek) ilo∂ci wody zarobowej wlaç do mieszalnika 
i wsypaç suchå mieszank∑ mieszaç ok. 3 minut; dolaç
reszt∑ wody i mieszaç jeszcze 2 minuty. 

WARSTWA SCZEPNA: MSO2 PAGEL-
WARSTWA SCZEPN∑ rozrobiç z maksymalnç
(wskazanå) ilo∂ciå wody do konsystencji szlamu 
i mocno wetrzeç szczotkå w podΔo†e.

OBRÓBKA KO˘COWA: M3 PAGEL-ZAPRAW√
KONSTRUKCYJN∑ o plastycznej konsystencji
rozprowadziç na jeszcze nie zwiåzanå warstw∑
wiå†åcå i wyrównaç.

PIEL‰GNAJA: powierzchni∑ chroniç przed
dziaΔaniem wiatru, przeciågu i przedwczesnym wysy-
chaniem poprzez u†ycie folii i mokrej juty przez 
conajmnie 3 dni. Przy temperaturach minusowych pro-
simy o kontakt z doradcå technicznym. Niskie tempe-
ratury i zimna woda zarobowa opóΩniajå przyrost
wytrzymaΔo∂ci oraz rozpΔywalno∂ç zaprawy 
a wysokie przyspieszajå je.

opakowanie: 25 kg worek, europaleta 1000 kg
skΔadowanie: 12 miesi∑cy, suche i szczelne opakowanie,

chroniç przed mrozem
transport: produkt nie posiada substancji zagra†ajå-

cych zdrowiu, stosowaç wskazówki
znajdujåce si∑ na opakowaniu

KOD GIS: ZPI

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

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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