
OBSZAR STOSOWANIA 

•  uniwersalna podlewka pod wszelkiego  
rodzaju maszyny precyzyjne 

•  turbiny, generatory, spr∑†arki, silniki i inne  
urzådzenia poddawane oddziaΔywaniu wysokich 
wibracji 

•  ∂ruby kotwiåce 

•  sΔupy betonowe i stalowe 

•  prefabrykaty betonowe i konstrukcje stalowe 

•  Δo†yska mostów i przerwy dylatacyjne mostów 

•  szyny suwne, radioteleskopy, dΩwigi 

•  stalownie, huty i górnictwo 

•  urzådzenia w przemy∂le papierniczym,  
chemicznym i w rafineriach 

•  przepust rur kanalizacjnych, oczyszczalnie 
   ścieków, w systemach filtracji wody pitnej,  
   do uszczelnienia gazu i wody 

WˆA¤CIWO¤CI  

•  V1/50  (0– 5 mm) zaprawa do podlewek 
V1/10  (0– 1 mm) zaprawa do podlewek 
V1/160 (0– 16 mm) beton do podlewek 

•  du†a p¬ynno∂ç przez ponad 90 minut 

•  na bazie cementu i nie zawiera chlorków 

•  kontrolowany przyrost obj∑to∂ci z poΔåcze-
niem zamkni∑tym siΔowo pomi∑dzy fundamen-
tem betonowym i pΔytå podstawy maszyny 

•  wysoka wytrzymaΔo∂ç poczåtkowa i koμcowa 

•  niski moduΔ spr∑†ysto∂ci przy wysokiej 
   wytrzymaΔo∂ci na rozciåganie przy zginaniu 

•  niewra†liwa na zarysowanie przy niskiej 
   warto∂ci wskaΩnika w/c (0,35) 

•  odporna na dziaΔanie mrozu i soli 
   rozmra†ajåcych, wodoszczelna, odporna na 
   dziaΔanie olejów i benzyn 

•  nadaje si∑ do pompowania, Δatwa  
   w obróbce – równie† przy niskiej  
   temperaturze 

•  wΔasna i zewn∑trzna kontrola produkcji zgodnie  
z wymaganiami europejskich norm 

•  odpowiada PN-EN 1504-6 

•  dopuszczenie do stosowania w kontakcie  
   z wodå pitnå 

•  klasa odprono∂ci ogniowej A1 wg EN 13501 

•  przedsi∑biorstwo certyfikowane 
   DIN EN ISO 9001:2015 
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Klasy ekspozycji materiaΔu 
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DANE TECHNICZNE 
 
 TYP podlewki                                                       V1®/10          V1®/50             V1®/160 
 uziarnienie                                                                            mm                        0–1                        0–5                      0–16 
 grubo∂ç podlewki                                                                mm                      5–30                  20–120                100–400 
 ilo∂ç wody zarobowej                                                            %                         13                         12                         11 
 zu†ycie                                                                             kg/dm3                 ok. 2,00                ok. 2,00                ok. 2,10 
 g∑sto∂ç ∂wie†ej zaprawy                                               kg/dm3                 ok. 2,25                ok. 2,30                ok. 2,30 
 czas obróbki                                przy 20 oC                       min.                    ok. 90                   ok. 90                   ok. 90 
 wspóΔczynnik w/c (woda / cement)                                                                0,35                      0,35                      0,35 
 wskaΩnik pΔynno∂çi (rynna)      natychmiast                     cm/Ø                      �  65                            –                            – 
                                                            30 min.                     cm/Ø                      �  55                            –                            – 
 wskaΩnik rozpΔywu                    natychmiast                         cm                            –                      �  70                      �  60 
                                                            30 min.                        cm                            –                      �  62                      �  52 
 p∑cznienie                                              24 h                   obj. %                     + 0,1                     + 0,1                     + 0,1 
 wytrzymaΔo∂ç na ∂ciskanie*                24 h                      MPa                      �  40                      �  40                      �  40 
 V1/10:                     4�4�16 cm                  7 d                      MPa                      �  60                      �  60                     � 60 
 V1/50, V1/160: 15�15�15 cm             28 d                      MPa                      �  80                      �  75                      �  75 
 EN 206–1                                                 90 d                      MPa                      �  90                      �  90                      �  90 
 wytrzymaΔo∂ç na rozciåganie               24 h                      MPa                        �  4                        �  4                        �  4 
 przy zginaniu                                           7 d                      MPa                        �  6                        �  6                        �  6 
                                                                 28 d                      MPa                        �  8                        �  8                        �  8 
                                                                 90 d                      MPa                      �  10                      �  10                      �  10 
 moduΔ Younga                                          7d                      MPa                  30.000                  30.000                  30.000 
                                                                 28 d                      MPa                  35.000                  35.000                  35.000 

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

temperatura badaμ:  20 °C 
skΔadowanie:             12 miesi∑cy, suche pomieszczenie 

i szczelne opakowanie 
opakowanie:              worek-25-kg 

klasa zagro†enia:      produkt nie posiada substancji 
zagra†ajåcych zdrowiu, 
przestrzegaç wskazówek  
podanych na opakowaniu

Krzywa wytrzymaΔo∂ci na ∂ciskanie (V1/50): Krzywa p∑cznienia:

MPa

dni

obj.

godziny

* badanie wytrzymaΔo∂ci ∂ciskania zaprawy wg. EN 196-1; badanie wytrzymaΔo∂ci ∂ciskanie betonu wg. EN 12390-3 
Wszyskie badane parametry odpowiadajå DAfStb VeBMR-Rili.

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

PRZYGOTOWANIE POD˚O®A: przed zamontowaniem maszyny nale†y oczy∂ciç powierzchni∑ betonowå fundamen-
tu. Usunåç mleczko cementowe, produkty ropopochodne oraz inne zanieczyszczenia  hamujåce przyczepno∂ç. 
WytrzymaΔo∂ç na odrywanie powinna wynosiç co najmniej 1,5 MPa. Przez 6 – 24 godziny przed aplikacjå nale†y 
nawil†aç powierzchni∑. Bezpo∂rednio przed u†yciem materiaΔu usunåç nadmiar wody. 
 

DESKOWANIE: kraw∑dΩ podlewki o szeroko∂ci ok. 5 cm nale†y wraz z  pΔytå maszyny stabilnie zadeskowaç. 
Wysoko∂ç szalunku zale†y od wysoko∂ci pΔyty podlewanej maszyny. Po jednej ze stron pΔyty podwy†szamy szalunek, 
aby skróciç drog∑ pΔyni∑cia podlewki. Poprzez podwy†szenie szalunku wytwarza si∑ ci∂nienie hydrostatyczne, które 
umo†liwia pΔyni∑cie zaprawy. Do powstania 1 metrowej drogi pΔyni∑cia, wysoko∂ç podlewki w szalunku powinna wyno-
siç co najmniej 10 cm. Nale†y uszczelniç ewentualne otwory przepΔywowe pomi∑dzy szalunkiem i betonem piaskiem, 
zaprawå bådΩ piankå. 
 
MIESZANIE: do zaprawy do podlewek  przygotowujemy odpowiedniå ilo∂ç wody. 2/3 ilo∂ci wody nale†y wlaç do beto-
niarki przeciwbie†nej. Dodaç suchå mieszank∑ i mieszaç ok. 3 minut, a† do osiågni∑cia przez mieszank∑ konsystencji 
plastycznej. Nast∑pnie dolewamy cz∑∂ç pozostaΔej wody i mieszamy kolejne 2 minuty.  
 
APLIKACJA: po zamieszaniu, zapraw∑ pozostawiç na krótko, aby powstaΔe p∑cherzyki powietrza podeszΔy do góry. 
Podczas mieszania kielniå mo†na oceniç, czy proces mieszania byΔ wystarczajåcy a konsystencja podlewki nie wska-
zuje na „odmieszanie” si∑. Otwory kotwowe nale†y zalewaç oddzielnie ok. 5 cm pod kraw∑dziå otworu aby zlikwidowaç 
ewentualne pustki powietrzne. Zaprawa zalewowa mo†e byç aplikowana np.: przez rynn∑ lub przewód wå† gumowy. 
Poprzez ciågΔe wypeΔnianie zaprawå w wy†szym szalunku rozpoczyna si∑ proces podlewania. PrzepΔyw materiaΔu 
powinien odbyç si∑ bez przerywania a† do jego zakoμczenia. Nie nale†y u†ywaç maszyn wibrujåcych. Nale†y uwa†aç 
aby nie gromadziΔy si∑ pod pΔytå maszyny p∑cherzyki powietrza. Podlewka jest zakoμczona gdy poziom zaprawy po 
stronie przeciwnej pΔyty osiågnåΔ wysoko∂ç podlewki w szalunku. Jednocze∂nie usuwamy nadmiar zaprawy z otworu 
do wlewania. Powierzchnia zaprawy, w razie potrzeby, mo†e byç jeszcze przez 2-3 godziny obrabiana narz∑dziami do 
gΔadzenia. Zaprawy zalewowe PAGEL, przy pracach na du†ych powierzchniach, mogå byç bez problemu apliko-
wane poprzez pomp∑ np.: pompa firmy PABEC. 

 
PIEL‰GNACJA: odkryte powierzchnie podlewki chroniç co najmniej 3 dni przed przedwczesnym odparowaniem wody, 
przeciågiem, oraz dziaΔaniem promieni sΔonecznych, poprzez polewanie wodå i nakrywaniem foliå lub u†ycie ∂rodka 
do piel∑gnacji PAGEL O1. 
 
TEMPERATURY: przy podlewkach przy niskich (<5 °C) oraz wysokich (>35 °C) temperaturach dostarczymy Paμstwu 
dodatkowych, szczególnych wskazówek, które muszå byç bezwzgl∑dnie wykonane. 
 
UWAGA:   Kraw∑dzie podlewki: nie przekraczaç 50-70 mm 

                 Temperatura: nale†y pami∑taç, †e niskie temperatury i zimna woda zarobowa opóΩniajå przyrost wytrzy -   
                 maΔo∂ci oraz rozpΔywalno∂ç zaprawy a wysokie przyspieszajå je. 

                 Metale nie†elazne: Cement i inne materiaΔy zwiåzane cementem w strefie kontaktu z metalami nie†elaznymi 
                 (np. aluminium, miedź, cynk) mogå oddziaΔywaç rozpuszczalnie na ich powierzchnie. 

Korzystajcie Paμstwo z usΔug naszych doradców technicznych.

PL-EN I  PAGEL ZAPRAWA DO PODLEWEK  

Poni†ej wymienione zostanå surowce, które znajdujå zastosowanie w zaprawie zalewowej PAGEL: 

Cement:                              cement portlandzki zgodnie z PN EN 197-1/DIN 1164 

Kruszywa:                          piasek i †wir kwarcowy w ró†nych frakcjach kruszywa i inne rodzaje dodatków zgodnie  
                                            z PN EN 12620:2002 

Dodatki do betonu:            koncentrat-dodatek upΔynniajåcy do betonu zgodnie z PN EN 934-4 

Domieszka do betonu:      popioΔy hutnicze (SFA) i krzemiany (SF) zgodnie z PN EN 450, PL EN 13263

OBSZAR STOSOWANIA 

•  uniwersalna zaprawa do wykonywania podlewek pod wszelkiego rodzaju maszyny precyzyjne 

•  turbiny, generatory, spr∑†arki, silniki i inne urzådzenia poddawane oddziaΔywaniu wysokich wibracji 

•  ∂ruby kotwiåce 

•  sΔupy betonowe i stalowe  

•  prefabrykaty betonowe i konstrukcje stalowe 

•  Δo†yska mostów i przerwy dylatacyjne mostów 

•  szyny suwne, radioteleskopy, dΩwigi 

•  stalownie, huty i górnictwo 

•  urzådzenia w przemy∂le papierniczym, chemicznym i w rafineriach
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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. 

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
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