
OBSZAR STOSOWANIA

• zaprawa do fugowania w systemach 
   szynowych PFEIFER-VS® BZ250 i TZ100

• wype nianie pionowych i poziomych fug 
   w budowlach i konstrukcjach z 
   betonostalowych prefabrykatów

• wype nianie fug w budownictwie, szczelin 
   i pustek

WˆA¤CIWO¤CI

• nie kurczliwa zaprawa do fug w konsystencji 
   †elowej bardzo dobra do aplikacji 
   maszynowego wypeΔniania fug

• klasa odporno∂ci na po†ar A1 zgodnie 
   z EN 13501 i DIN 4102

• mieszanka Δatwa do przerabiania r∑cznie 
   podwójnym mieszalnikiem, betoniarkå 
   przeciwbie†nå, lub odpowiednim 
   mieszalnikiem z pompå

• nadaje si∑ do pompowania maszynå ze  
   ∂limakiem odpowiedniå dla fug

• rozwija wysokie wytrzymaΔo∂ci poczåtkowe
   i koμcowe

• kontrolowane p∑cznienie i tym samym 
   optymalne poΔåczenie ∂cinajàce 
   w wypeΔnionych szeroko∂ciach fug

• odporna na mróz i rozmra†anie

• nie przepuszcza wody

• bardzo odporna na przepuszczanie olei 
   mineralnych

• niska warto∂ç wska†nika w stosunku ilo∂ci 
   wody do cementu

• zakΔadowa kontrola produkcji

• dopuszczenia w ramach 
   Pfeifer VS® Systemy szynowe:

 BZ250: nr. Dopuszczenia Z-21.8.1792

 TZ100: nr. Dopuszczenia Z-21.8-1929

VS®-P

PAGEL®-ZAPRAWA DO
          FUGOWANIA

klasyfikacja wedΔug DAfStb VeBMR Rili

PAGEL®-VS®-P 

skurcz                                                   . /.

klasa rozpΔywu                                     SKVMII

klasa wytrzymaΔo∂ci wczesnej             A

klasa wytrzymaΔo∂ci na ∂ciskanie        C55/67
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Klasy ekspozycji wg
DIN 1045-2 i EN 206-1
PAGEL – ZAPRAWA DO FUGOWANIA
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VS®-P

PAGEL®-ZAPRAWA DO FUGOWANIA 

OBRØBKA

Przerabianie podΔo†e/miejsca styku

PODˆO˝E: dokΔadnie oczy∂ciç; z luźnych zaniec-
zyszczeμ i utrudniajåcych przyczepno∂ç oraz ze szlamu
cementowego, oleju, tΔuszczu itp. Tak, aby wytrzymaΔo∂ç
na odrywanie betonu wynosiΔa �1,5 Mpa. Nawil†yç do
nasycenia.

PFEIFER-VS®-SYSTEMY SZYNY: ta∂m∑ klejåcå przed
montowaniem oderwaç i szalowanie/uszczelnienie
na wst∑pie nale†y szczeliny zamka z jednej strony
uszczelniç przy pomocy sznura z pianki spienionej,
uszczelkå gumowå lub alternatywnie zaprawå do 
fugowania VS®-P-PAGEL®. Przy zastosowaniu zaprawy
do fugowania VS®-P-PAGEL® nale†y odczekaç do
stwardnienia zaprawy. Nast∑pnie poczåwszy od doΔu
ku górze wypeΔniamy zamek zaprawå plastycznå. 
Lekkie penetrowanie dyszå do napeΔniania zaprawy
lub rurkå w przestrzeni zamka gwarantuje uzyskanie
prawidΔowego rezultatu wypeΔnienia. 

PO WYKONANIU: natychmiast po wypeΔnieniu fug 
nale†y usunåç uszczelnienie. PΔaszczyzn∑ fug
wygΔadziç na równo z powierzchniå prefabrykatu.

MIESZANIE: zaprawa jest gotowa do u†ytku nale†y jå
jedynie zamieszaç z wodå zarobowå. Wod∑ ok. 3/4 wlaç
do zaprawy, mieszaç 3 min, nast∑pnie wlaç reszt∑ 
wody i mieszaç jeszcze przez 2 minuty.

WYPEˆNIENIE: nast∑pnie nale†y aplikowaç: nale†y
u†yç pompy do betonu ze ∂limakiem np. Putzmeister
Strobl, Putzmeister 

PIELÆGOWANIE: zaraz po aplikacji koniecznie chroniç
powierzchnie przed przedwczesnym wysychaniem za
pomocå juty, folii i polewaç wodå, aby w wyniku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych 
(sΔoμce, wiatr) nie powstaΔy rysy.

MateriaΔ stosowaç nale†y w temperaturach 
od +5 do +35 °C

skΔadowanie:           12 miesi∑cy, suche pomieszczenie
i szczelne opakowanie

opakowanie:            worek-25-kg, europaleta 1.000 kg
klasa zagro†enia:    produkt nie posiada substancji 

zagra†ajåcych zdrowiu,
przestrzegaç wskazówek 
podanych na opakowaniu

KOD GIS:                   ZP1

Poni†ej wymienione surowce, ktore znajdujå 
zastosowane w zaprawie PAGEL:
Cement:                      zgodnie z PN EN 197-1
Kruszywa:                   zgodnie z PN EN 12620:2002
Domieszka do betonu: popioΔy hutnicze i krzemiany 
                                   zgodnie z PN EN 450,PN EN 13263
Dodatki do betonu:     zgodnie z PN EN 934-4
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DANE TECHNICZNE

 TYP                                                        VS®-P
 uziarnienie                                            mm             0–2
 grubo∂ç warstwy*                                mm         10–40
 ilo∂ç wody                                               %               13
 zu†ycie                                            kg/dm3           ok. 2
 czas obróbki (20 oC)                              min         ok. 60
 rozpΔyw DIN 18555                               mm       ok. 170
 p∑cznienie                         24 h         Vol. %          � 0,3
 wytrzymaΔo∂ç na                1 d        N/mm2           � 40
 ∂ciskanie                             7 d        N/mm2           � 60
 EN 196 (pryzmy)                28 d        N/mm2                      � 70
 wytrzymaΔo∂ç na                1 d        N/mm2             � 4
 rozciåganie                         7 d        N/mm2             � 7
                                           28 d        N/mm2                      � 10

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

Wszyskie podane parametry odpowiadaja wytycznym dla zapraw do 
podlewek DAfStb VeBMR-Rili.
Badania ∂wie†ego betonu oraz wytrzymaΔo∂ci przy 20°C ± 2°C.
Przechowywanie próbek badanych po 24 h a† do badania wytrzymaΔo∂ci 
w wodzie przy 20°C ± 2°C.
Wy†sze i ni†sze temperatury prowadzå do zmian w wynikach badaμ.
W zale†no∂ci od temperatury mo†na regulowaç konsystencj∑ zaprawy
poprzez redukcj∑ wody zarobowej.

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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55-300 ŚRODA ŚLA̧SKA / WOJ. DOLNOŚLA̧SKIE
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