
OBSZAR STOSOWANIA 

•  beton na jezdniach i pomostach 

•  powierzchnie z zaprawy 

•  jastrychy cementowe 

•  prefabrykaty z betonu i cegΔa betonowa 

WˆA CIWO CI  

•  ochrona powierzchni przed przedwczesnym  
odparowaniem wody 

•  umo†liwia równomierniejsze, wolniejsze  
wysychanie betonu, jastrychu i zaprawy 
przez okres 3–4 tygodni 

•  odpowiada technicznym wymaganiom dla 
pΔynnych ∂rodków piel∑gnacyjnych do betonu, 
przy budowie dróg (TL-NBM-StB96)  
(tylko przy ekstremalnych temperaturach  
konieczne så dodatkowe dziaΔania do ochrony 
betonu). SpeΔnia wymaganiy ASTM C-309 

•  tworzy na powierzchni zwartå struktur∑  
   uniemo†liwiajåcå odparowanie wody 

•  wzmacnia wytrzymaΔo∂ci materiaΔu przy  
powierzchni i znacznie zwi∑ksza jego trwaΔo∂ç 

•  zapobiega powstawaniu rys skurczowych,  
zΔuszczaniu i obsypywaniu si∑ piaskiem co  
najcz∑∂ciej powoduje przedwczesne  
wysychanie 

•  powoduje powolnå utrat∑ wody z materiaΔu  

•  przy zwykΔych warunkach atmosferycznych 
powierzchnia nie wymaga daszej piel∑gnacji 
ani kontrolowania 

•  przedsi∑biorstwo certyfikowane 
   DIN EN ISO 9001 : 2008
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O1

PAGEL®-OCHRONA ODPRZED PAROWANIEM WODY

DANE TECHNICZNE 
 
 TYP zaprawy                                         O1 
 zu†ycie                                                   g/m2   100–150  

 wspóΔczynnik zamkni∑cia powierzchni  %             85  

 g∑sto∂ç                                                g/cm3          0,99 

 barwa                                                                      biaΔy  

 temperatura obróbki                                 °C   +5 – +30  
  Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA  

O1 OCHRONA PRZED ODPAROWANIEM 
WODY ���stosuje si∑ po rozpocz∑ciu procesu wiåzania  
za bez pieczanej powierzchni, wzgl∑dnie po koμcowej 
obróbce np. wygΔadzaniu.  
 
O1 PAGEL® n�adaje si∑ do malowania i natrysku. 
 
Dysza urzådzenia natryskujåcego powinna znajdowaç 
si∑ w odlegΔo∂ci ok. 1 m od zabezpieczanej powierz -
chni. Wy magane ci∂nienie powinno wynosiç co naj-
mniej 1 bar. Do wykonywania zabezpieczenia nadajå 
si∑ ró†ne urzådzenia np. do opryskiwania drzewek 
owocowych. Po u†yciu urzådzenie nale†y umyç wodå.  
 
MateriaΔ powinno nanosiç si∑ na matowo – wilgotnå 
powierzchni∑. 
 
Nanoszenie nast∑puje przewa†nie poprzez natrysk 
przy staΔym ci∂nieniu tak aby powstaΔa równomierna 
ochrona powierzchni, nie powstawaΔy plamy ani 
spΔywanie materiaΔu w przypadku powierzchni piono-
wych bådΩ puΔapowych. 
 
W przypadku malowania p∑dzlem lub waΔkiem nale†y 
liczyç si∑ z wi∑kszym zu†yciem materiaΔu. 
 
Po naniesieniu powierzchnia ma barw∑ biaΔå. Po 
wyschni∑ciu staje si∑ bezbarwna. 
 
W przypadku niskich lub wysokich temperatur, przy 
du†ym nasΔonecznieniu powierzchni, wietrze, przeci-
ågu nale†y zastosowaç dodatkowe ∂rodki zabezpie-
czajåce np. przy krycie foliå. 
 
PowΔoka zabezpieczajåca O1 po paru tygodniach 
zostaje usuni∑ta przez czynniki atmosferyczne.  
Przy nakΔadaniu kolejnych powΔok lub warstw musi byç 
ona caΔkowicie usuni∑ta. 
 
O1 nie jest Δatwopalny. W czasie skΔadowania nale†y 
chroniç go przed mrozem i silnym nasΔonecznieniem.

opakowanie:                       20 l-kanister 
skΔadowanie:                       12 miesi∑cy, w suchym, 

chΔodnym 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 

1603 PL 
QS-Formblatt 03/21 Rev. 16

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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