
DOMENII  DE UTILIZARE

• acoperiri cu grosimi de 0,5-3 mm pentru 
suprafeøe cu solicitare mecanicå sau chimicå

• hale industriale, depozite, ateliere de reparaøii
μi de fabricaøie

• abatoare μi hale din industria de prelucrare a
laptelui

• camere frigorifice μi de congelare. În acest
caz, solicitaøi sfatul specialiμtilor noμtri.

• centrale electrice

• uzine chimice

• laboratoare, såli de expoziøii

• parkinguri, rampe de încårcare

• råμinå de subturnare, de exemplu pentru 
balustrade de pod

PROPRIETÅØI

• EH120 este un material bicomponent pe 
bazå de råμinå epoxidicå, indicat ca material 
de acoperire pentru straturi suport pe bazå de 
ciment (beton sau mortar de pardosealå), 
la interior μi la exterior

• EH120 este un material pigmentat, fårå 
umpluturå μi fårå solvent

• EH120 este un material cu o elasticitate  
vâscoaså μi o rezistenøå mare la abraziune.

• EH120 este stabil la temperaturi mai 
ridicate, precum μi la variaøii de temperaturå

• în stare întåritå EH120 este foarte rezistent 
faπå de cloruri

• datoritå liantului din råμinå, este de aμteptat 
o oarecare modificare a culorii sub acøiunea 
razelor ultraviolete

• EH120 se aplicå peste grundul:

EH1–PAGEL - Råμinå epoxidicå

EH120

PAGEL®-STRAT DE UZURǍ
EPOXIDIC

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

2) CNAFD / NPD: "Caracteristica nu a fost determinatå" / „No Performance Determined”

3) Se referå la o acoperire netedå, fårå presårare de nisip

PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG
D-45355 Essen

07 1) 08
EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4 EN 13813 SR-B1,5

Ωapå/acoperire pe bazå de Grund sau mortar
polimeri pentru utilizare în pe bazå de

construcøii polimeri

Comportare la foc Eß Eß

Degajare de 
substanøe corozive SR SR
(Synthetic Resin Srceed)

Impermeabilitate la apå CNAFD / NPD 2) CNAFD / NPD

Rezistenøå la abraziune
(Abrasion Resistance)

AR1 3) CNAFD / NPD

Rezistenøå la tracøiune (Bond) B 1,5 B 1,5

Rezistenøå la μoc
(Impact Resistance)

IR 4 CNAFD / NPD

Izolare fonicå la paμi CNAFD / NPD CNAFD / NPD

Izolare fonicå CNAFD / NPD CNAFD / NPD

Izolare termicå CNAFD / NPD CNAFD / NPD

Stabilitate chimicå CNAFD / NPD CNAFD / NPD



EH120

PAGEL®-STRAT DE UZURǍ EPOXIDIC

AMESTECAREA: Componentele A (råμinå) μi B (întå-
ritor) sunt livrate în cantitåøile corespunzåtoare rapor-
tului de amestecare. Întåritorul B se toarnå în între-
gime în componenta A (råμinå); întregul amestec se
amestecå foarte bine cu un agitator mecanic cu max.
300 rotaøii/minut. Amestecarea dureazå pânå ce 
amestecul devine omogen (cca.5 minute).
Atenøie la amestecarea pe verticalå de-a lungul pereøi-
lor μi pe fundul recipientului. Apoi, amestecul se toar-
nå într-un vas curat μi se mai agitå încå o datå. Nu se
recomandå aplicarea mortarului din ambalajele în care
a fost livrat. Temperatura celor douå componente la
începutul amestecårii trebuie så fie de min.15°C. 

PUNEREA ÎN OPERÅ: GRUNDUIREA: Materialul de
grunduire se va aplica cu o lamå de cauciuc sau cu 
o rolå.

APLICAREA RÅΩINII: Råμina se aplicå cu o racletå
sau un μpaclu μi se distribuie uniform pe toatå supra-
faøa. Pentru aceastå råμinå uμor autonivelantå este
necesarå dezaerarea cu o rolå cu øepi. Dacå este 
necesar, pe suprafaøa materialului de acoperire
se poate presåra nisip cuarøos uscat, cu o granulaøie
de 0,1 – 0,3 mm. 

ÎNTÅRIREA: La aplicarea råμinilor sintetice, pe lângå
temperatura mediului ambiant, o importanøå deosebitå
o are temperatura stratului suport; la temperaturi scå-
zute, reacøiile chimice sunt încetinite; în mod core-
spunzåtor se lungesc timpii de prelucrare ulterioarå,
de punere sub sarcinå μi de întårire completå; conco-
mitent se måreμte consumul prin vâscozitatea måritå.
La temperaturi ridicate reacøiile chimice se accelerea-
zå, astfel încât timpii menøionaøi mai sus se scurteazå
în mod corespunzåtor. Pentru o întårire completå a
råμinii sintetice trebuie, ca temperatura medie a stratu-
lui suport så fie mai ridicatå decât temperatura minimå
admiså. La aplicåri ale materialului în aer liber, trebuie
avut grijå, ca dupå aplicare, materialul så fie ferit timp
ceva mai îndelungat de umezealå; la acøiunea prea
timpurie a umezelii asupra materialului se poate ajun-
ge la înålbire μi/sau la o suprafaøå lipicioaså care va
influenøa în mod considerabil legåtura cu straturile ce
ar mai trebui aplicate μi care eventual ar necesita în-
depårtarea prin sablare. Materialul care se gåseμte
sub stratul care a venit în contact cu umezeala se va
întåri înså perfect.

CURÅØIREA SCULELOR: Sculele se curåøå cu ate-
nøie dupå fiecare ciclu de lucru cu PAGEL EH–
VERDÜNNUNG sau alt solvent similar.
Comportament fiziologic μi måsuri de protecøia muncii:
În stare întåritå råμina nu prezintå nici un fel de peri-
col. Se va evita contactul råμinii epoxidice neîntårite
cu pielea (månuμi); zonele venite în contact cu råμina
se vor spåla cu mult såpun μi apå. În stare neîntåritå,
componentele råμinii nu au voie så ajungå în canaliza-
re, în ape curgåtoare sau ståtåtoare, sau în påmânt.
Material care a curs din greμealå din vasul de ameste-
care se va colecta imediat cu rumeguμ.

PUNERE ÎN OPERÅ

STRATUL SUPORT: Straturile suport pe bazå de 
ciment trebuie så fie rezistente, uscate, rugoase μi
portante. Suprafaøa va fi curåøatå de lapte de ciment,
de pårøi neaderente sau nerezistente, de substanøe
care ar putea influenøa negativ aderenøa ca: uleiuri,
gråsimi, råzåturå de cauciuc, resturi de vopsele μi 
altele. De obicei, este necesarå o tratare a stratului
suport prin sablare cu nisip, bile sau apå sub presiu-
ne, prin frezare sau μlefuire. Dupå curåøarea stratului
suport trebuie ca acesta så aibå o rezistenøå la tracøiu-
ne de minimum 1,5 N/mm2. Umiditatea betonului la 
suprafaøå nu trebuie så fie mai mare de 4%. Tempera-
tura stratului suport trebuie så fie cu cel puøin 3°C mai
mare decât temperatura punctului de rouå din zona
respectivå. Stratul suport ce urmeazå a fi protejat, 
trebuie så fie asigurat împotriva ascensiunii capilare 
a umiditåøii.
Grunduire: Grunduirea este neapårat necesarå. Dacå
stratul de acoperire nu poate fi aplicat în decurs de 
24 de ore, peste grund se va presåra nisip cuarøos
(0,1 – 0,3 mm) uscat.

Livrare: ambalaje de 12 kg 

Depozitare: la loc uscat μi råcoros în 
ambalaje originale;

Durata de depozitare: minimum 6 luni în ambalaje 
nedesfåcute
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DATE TEHNICE

TIP EH120

Culoare RAL* 7023,7032 

Raport de amestecare
în greutate 5 : 1(råμinå: întåritor)

Densitate
(23°C/50% umiditate relativå) g/dm3 1,4

Vâscozitate

la 10°C mPas cca 4500–5500 

la 20°C mPas cca 2000–2500 

Durata de lucru la 10°C min 45–50 

la 20°C min 35–40 

la 30°C min 20–25 

Punere sub sarcinå la 10°C dupå h 15–30 

la 20°C dupå h 10–20 

Întårire completå  
la 20°C zile 7(100%)

Temperatura minimå de
aplicare a stratului suport °C +10

Consum kg/m2/mm cca 1,4 

Substanøå solidå % 100 

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

SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG
WOLFSBANKRING 9 · D-45355 ESSEN
TEL. +49 (0)2 01–6 85 04-0 · FAX +49 (0)2 01–6 85 04-31

INTERNET: WWW.PAGEL.COM · E-MAIL: INFO@PAGEL.COM

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.

PAGEL ROMANIA S .R .L .
RO-040581  BUCUREŞT I -ROMANIA
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