
OBSZARY ZASTOSOWAŃ  

• nanoszenie powΔok na ∂cianach i na 
  podΔo†u, w obszarach wody pitnej 

• naprawy betonów, tynków, jastrychów 

• zbiorniki wody pitnej, rury, oczyszczalnie 
  ∂cieków

WˆA¤CIWO¤CI  

• zaprawa gotowa do u†ytku na bazie cementu 

•  nie wpΔywa na rozwój mikrobów w wodzie, nie 
  posiada wΔa∂ciwo∂ci bakterio- i grzybobójczych 

• ekonomiczna i Δatwa w stosowaniu 

• do obróbki na powierzchniach pionowych 
  i poziomych tak†e metodå natrysku na  
  mokro i na sucho 

• zmniejsza wnikanie CO2, hamuje proces  
  korozji i umo†liwia przenikanie pary wodnej, 
  odporna na temperatury minusowe  
  i rozmra†ajåcå sól 

• nale†y jå tylko zamieszaç z wodå. Przy napra-
  wie ubytkøw powΔok stosujemy TW05  
  PAGEL®-ZAPRAWĘ GOTOWĄ   
  jako warstw∑ sczepnå, którå wcieramy twardå 
  szczotkå w podΔo†e 

• przedsi∑biorstwo certyfikowane  
  DIN EN ISO 9001: 2008 

• jest uzupe¬niona nastepujåcymi produktami: 

  TW05 0-0,5 mm (warstwa sczepna + 
                                  szpachlówka) 

  TW10 0-1,0 mm (zaprawa drobnoziarnista) 

  TW20 0-2,0 mm (zaprawa do natrysku)  

  TW40 0-4,0 mm (zaprawa gotowa)
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PAGEL®-ZAPRAWA GOTOWA 
          OBSZAR WODY PITNEJ

Klasy ekspozycji materiaΔu wg PN-EN 206-1 
PAGEL® – ZAPRAWA GOTOWA

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

                    XO       XC        XD        XS         XF         XA       XM 
                      1      1 2 3 4   1 2 3    1 2 3   1 2 3 4   1 2 3    1 2 3  

TW05    •   • • • • •     •     •      •     •  
TW10    •   • • • • • • •  • • •  • • •   • • •  • •  
TW20    •   • • • • • • •  • • •  • • •   • • •  • •  
TW40    •   • • • • • • •  • • •  • • •   • • •  • •  
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Produkt zastępujący beton do napraw elementów 
Obciążonych lub nie obciążonych statycznie 



PAGEL®-ZAPRAWA GOTOWA

DANE TECHNICZNE  
 

 TYP produkt                                                        TW05          TW10      TW20   TW40  
 obszar pracy                                                          warstwa sczepna                    zaprawa       zaprawa do       zaprawa 

                                                                                        szpachlówka       drobnoziarnista*             natrysku         gotowa 

 grubo∂ç warstwy                                        mm                          2–6                         5–10                10–30          20–40  

 uziarnienie                                                   mm                       0–0,5                        0–1,0                 0–2,0           0–4,0  

 ilo∂ç wody                                                     %                            16                             13                      13                 12  

 g∑sto∂ç ∂wie†ej zaprawy ok.                kg/dm3                           2,0                             2,1                     2,1              2,15 

 zu†ycie ok.                                              kg/dm3                         1,85                            1,9                     1,9                1,9  

 czas obrøbki ok.                                          min                            30                             30                      30                 30  

 wytrzymaΔo∂ç na                    24 h            MPa                         � 15                          � 25                   � 25             � 25  

 ∂ciskanie**                                7 d            MPa                         � 35                          � 45                   � 45             � 40  

                                                  28 d            MPa                         � 45                          � 55                   � 55             � 60  
 wytrzymaΔo∂ç na 
 odrywanie                                  

7 d            MPa                       � 1,5                         � 2,0                 � 2,0            � 2,0
 

 modul Younga                         28 d            MPa                               ok. 15.000                                 ok. 20.000                ok. 20.000    ok. 20.000 

  Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanymi w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA  

PRZYGOTOWANIE PODˆO˝A, ANALIZA USZKODZENIA: 
zaistnia¬e uszkodzenie pod¬o†a betonowego nale†y przeanali-
zowaç metodami zgodnymi z przepisami. Zbadane muszå byç 
m.in.: warstwa betonu powy†ej zbrojeniu a† do powierzchni, 
wytrzyma¬o∂ç na odrywanie, karbonatyzacja, zawarto∂ç  
szkodliwych soli, zw¬aszcza chlorków, korozja na zbrojeniu, 
wytrzyma¬o∂ç na ∂ciskanie. 
 
PODˆO˝E BETONOWE: musi byç przygotowane tak, aby 
pomi∑dzy betonem i zaprawå naprawczå powsta¬a mocna  
i d¬ugowieczna przyczepno∂ç. Nale†y wi∑c: usunåç uszkodzony 
beton i zapraw∑, odkryç skorodowane zbrojenie, usunåç 
pow¬oki, ∂rodki piel∑gnacyjne i mleczko cementowe, zbadaç 
wytrzyma¬o∂ci na odrywanie (minimum 1,5 MPa), oczy∂ciç  
i usunåç luΩne cz∑∂ci betonu, co najmniej 6-24 godzin przed 
na¬o†eniem materia¬u nawil†yç wodå. Bezpo∂rednio przed  
aplikacjå usunåç pozosta¬o∂ci wody. Powierzchni∑ starego 
betonu usuwamy, a† do uzyskania ziarnistej struktury i chropo-
watej powierzchni. Przygotowania pod¬o†a muszå przebiegaç 
zgodnie z instrukcjami, ró†nymi sposobami np.: poprzez frezo-
wanie, strumieniowanie wodå pod ci∂nieniem lub piaskowanie. 
 
USUNI‰CIE KOROZJI: skorodowanå stal dok¬adnie 
oczyszczamy z rdzy. Stal odkrywamy za pomocå lekkiego 
przecinaka lub innego odpowiedniego narz∑dzia tak, aby nie 
rozerwaç po¬åczenia betonu ze stalå. Stal odkrywamy ok. 
20 mm na koμcach g¬∑biej ni† stwierdzono korozj∑. 
Usuwamy korozj∑ do stopnia czysto∂ci Sa 2–2 1/2 metodå 
strumieniowania. Bezpo∂rednio po oczyszczeniu zbrojenia 
nak¬adamy pierwszå warstw∑ ochrony przed korozjå. 
 
OCHRONA PRZED KOROZJÅ: stal oczyszczonå z rdzy pokry-
wamy dok¬adnie zaprawå PAGEL® TW05 za pomocå 
p∑dzla, 2-krotnie. Drugå warstw∑ nak¬adamy po ok. 4-6 godzi-
nach (20 °C), ale w czasie do 24 godzin.  
 

 

 
WARSTWA SCZEPNA: PAGEL® TW05 - warstw∑ 
sczepnå wcieramy mocno twardå szczotkå w matowowilgotne 
pod¬o†e betonowe równomiernie i nieprzerwanie. Nanosimy 
tylko tyle PAGEL® MS02 aby zaprawa PCC by¬a apli-
kowana na jeszcze nie zwiåzanå warstw∑ sczepnå. Czas 
obróbki warstwy sczepnej wynosi oko¬o 20 – 30 minut przy 
temperaturze 20 °C. Je∂li przed na¬o†eniem zaprawy napraw-
czej warstwa sczepna jest ca¬kowicie zwiåzana nale†y pocze-
kaç a† kompletnie stwardnieje i po 4 godzinach na¬o†yç jå 
ponownie. 
 
TWORZENIE MIESZANKI: materia¬ z grupy PAGEL® 
TW, mo†na mieszaç w betoniarce przeciwbie†nej dodajåc 
najpierw 2/3 wody i mieszajåc przez 3 minuty. Nast∑pnie 
nale†y dodaç reszt∑ wody i mieszaç jeszcze przez 2 minuty. 
Czas przerabiania mieszanki wynosi ok. 30 minut (20 °C). 
 
APLIKACJA: PAGEL® TW40 nak¬adamy na jeszcze 
nie zwiåzanå warstw∑ sczepnå, równomiernie. Wyg¬adzamy 
dopiero wtedy, kiedy zaprawa jest ju† troch∑ zwiåzana, tak aby 
nie zniszczyç przyczepno∂ci. Je∂li nak¬adamy kilka warstw, 
czas oczekiwania pomi∑dzy kolejnymi warstwami wynosi ok. 4 
godzin (20 °C). Nowa warstwa sczepna nie jest ju† konieczna. 
Je∂li przekroczymy czas oczekiwania i 1 warstwa kompletnie 
stwardnieje ponownie musimy oczy∂ciç powierzchni∑, namo-
czyç wodå i wetrzeç PAGEL® TW05 - warstw∑ sczepnå. 
W celu wyg¬adzenia naprawianej powierzchni mo†na zastoso-
waç szpachløwk∑ PAGEL® TW05, ktørå nak¬adamy na 
jeszcze nie zwiåzanå zapraw∑ naprawczå i wyg¬adzamy. W 
pryzpadku nanoszenia zaprawy PAGEL® TW40 metodå 
do natrysku warstwa sczepna nie jest konieczna. 
 
PIEL‰GNACJA: powierzchni∑ z zaprawy musimy chroniç 
przed przedwczesnym wyparowaniem wody przez 5 dni. 
Zapraw∑ opryskujemy wodå i nakrywamy foliå lub jutå by 
chroniç przed wiatrem.

Opakowanie:                       25 kg worek, europaleta 1000 kg 
Sk¬adowanie:                      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 
KOD GIS:                             ZP1 
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* mo†e byç stosowana jako warstwa sczepna ** 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. 

UL. LIPOWA 7, KOMORNIKI SL 
55-300 ŚRODA ŚLA̧SKA / WOJ. DOLNOŚLA̧SKIE 
TEL.          +48.71.31 72 806 
INTERNET: WWW.PAGEL.PL 
E-MAIL:     INFO@PAGEL.PL

PAGEL®-POLSKA 
WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY 
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SPEZIAL -BETON GMBH & CO. KG
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