
DOMENII  DE UTILIZARE

• grund pentru sisteme de acoperire pe beton,
mortar μi oøel, la temperaturi joase

• sigilarea straturilor suport pe bazå de ciment,
de exemplu în hale industriale, ateliere,garaje
parkinguri, etc., acolo unde este necesarå 
o reluare rapidå a lucrului

• consolidarea suprafeøelor de beton sau mortar

• strat de aderenøå pentru acoperiri, în special
în cazul unor straturi suport cu diferite capaci-
tåøi de absorbøie

• sigilarea suprafeøelor pentru obøinerea unor
suprafeøe uμor de curåøat

PROPRIETÅØI

• EH114 este un material plastic bicomponent
pe bazå de råμinå epoxidicå.

• EH114 are o entalpie de reacøie ridicatå
(urcare rapidå chiar μi la temperaturi scåzute) 
μi poate fi aplicat începând de la +5 oC
(temperatura stratului suport).

• EH114 este un material fårå umpluturå, 
nepigmentat μi fårå solvent.

• EH114 este practic impermeabil la bioxid 
de carbon μi de aceea protejeazå suprafeøele 
de oøel-beton împotriva carbonatårii ceea ce 
este de mare importanøå în protecøia 
anticorozivå a armåturilor.

• EH114 este un material cu viscozitate 
reduså μi cu o activitate capilarå intenså.

• EH114 påtrunde μi la temperaturi reduse în 
porii μi capilarele cele mai fine μi realizeazå 
prin aceasta o aderenøå foarte puternicå la 
stratul suport.

• EH114 asigurå prin întårirea sa rapidå 
o mare eficienøå economicå.

• EH114 întårit este stabilå faøå de apå, apå 
de mare μi apå rezidualå, precum μi faøå de 
numeroase baze, acizi diluaøi, soluøii de såruri,
uleiuri minerale, lubrifianøi, carburanøi μi 
numeroμi solvenøi.

• La acøiunea razelor ultraviolete este de 
aμteptat o uμoarå modificare de culoare. 
Proprietåøile tehnice nu sunt afectate prin 
aceasta.
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PAGEL®-RǍŞINǍ EPOXIDICǍ
GRUND PENTRU TEMPERATURI JOASE

de la 5 °C
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D-45355 Essen

08 1)

EN 13813 SR-B1,5

Ωapå/acoperire pe bazå de polimeri

pentru utilizare în construcøii

Comportare la foc Eß

Degajare de
substanøe corozive SR
(Synthetic Resin Srceed)

Impermeabilitate la apå CNAFD / NPD 2)

Rezistenøå la abraziune
(Abrasion Resistance)

CNAFD / NPD

Rezistenøå la tracøiune (Bond) B 1,5

Rezistenøå la μoc
(Impact Resistance)

CNAFD / NPD

Izolare fonicå la paμi CNAFD / NPD

Izolare fonicå CNAFD / NPD

Izolare termicå CNAFD / NPD

Stabilitate chimicå CNAFD / NPD

1) Ultimele douå cifre ale anului în care a fost aplicat semnul CE

2) CNAFD / NPD: "Caracteristica nu a fost determinatå" / „No Performance Determined”
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PAGEL®-RǍŞINǍ EPOXIDICǍ

DATE TEHNICE

TIP EH114

Culoare transparent, uμor gålbui 

Raport de amestecare greutate 2 : 1 

Densitate
(23°C/50% umiditate relativå) g/cm3 1,10

Vâscozitate

la 10°C mPas cca. 1200–1500 

la 20°C mPas cca. 800–1000 

Timp de la 10°C min cca. 35–45 
prelucrare la 20°C min cca. 20 

la 30°C min cca. 10–12 

Timp pânå la o la 10°C dupå h 6–10 
solicitare ulterioarå la 20°C dupå h 4–6 

Întårire completå  
la 20°C dupå d 7(100%)

Temperatura minimå de
aplicare a stratului suport °C +5

Consum material pe mm de strat

Grund g/m2 300–500 

Sigilare (2 straturi) g/m2 600–800 

Sigilare finalå g/m2 250–400 

Conøinut de corp solid % 100 

Rezistenøå la tracøiune Superioarå ruperii betonului
Atenøie: Toate datele experimentale specificate sint valori de referinøå, determinate 
în unitåøile noastre din Germania. Valori determinate în alte unitåøi pot fi diferite.

PUNERE ÎN OPERÅ

STRATUL SUPORT: Straturile suport pe bazå de 
ciment så fie curåøate cu atenøie pânå la structura 
portantå, pårøile neaderente så fie înlåturate cu jet de
apå, sablate cu nisip sau alice, sau asemånåtor. Trebuie
asiguratå o aderenøå suficientå (i.M �1,5N/mm2); 
umiditatea suprafeøei de beton så nu depåμeascå 4%;
temperatura statului suport trebuie så se afle cu min.
3°C peste temperatura punctului de condens; stratul
suport trebuie så fie asigurat împotriva umiditåøii as-
cendente. În rest este valabila foaia cu instrucøiuni
DBV “Folosirea råμinilor de reacøie în construcøiile de
beton, partea 2: stratul suport.”

AMESTECAREA: Componentele A ( råμinå) μi B 
(întåritor) sunt livrate în cantitåøile corespunzåtoare 
raportului de amestecare. Întåritorul se toarnå integral
în råμinå; amestecul total se amestecå cu un agitator
mecanic la max. 300 rotaøii/minut, pânå ce amestecul
este omogen( cca. 5 minute); dupå amestecare ame-
stecul se toarnå într-un recipient curat μi se amestecå
din nou; temperatura celor douå componente så fie la
începutul amestecørii de min. 15°C.

Depozitare: 12 luni în ambalaje originale în loc 
råcoros, uscat μi ferit de îngheø

Ambalare: Ambalaj de 1, 12 μi 30 kg

Claså de periclitate: Produsul nu este periculos
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Datele prospectului, consiliile tehnice μi alte recomandåri se bazeazå pe lucråri numeroase de cercetare, precum μi pe experienøa noastrå. Totuμi ele nu sunt angajante μi nu scutesc clientul de încercarea
aptitudinii materialelor μi a tehnologiei pentru scopul propus de utilizare. Datele experimentale indicate au fost determinate la 20 °C. Este vorba de valori μi analize medii. La livrare pot apårea abateri.
Serviciile noastre de consilii tehnice vå stau oricând la dispoziøie.
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