
DOMENII  DE UTILIZARE

• μapå de legåturå pentru straturi de egalizare
cu o pantå de pânå la 2,0%

• îmbråcåminøi în construcøii de locuinøe μi 
   administrative în interior μi în exterior

•  construcøii noi, transformåri, reparaøii

•  garaje, parkinguri, balcoane

•  terase, pardoseli în pivniøe

•  utilizabil sub toate tipurile de îmbråcåminøi

PROPRIETÅØI

• μapå autonivelantå pe bazå de ciment Port-
   land cu impermeabilitate ridicatå pentru 
   utilizare în exterior μi în interior 

• μapa se prezintå sub formå de pulbere ce 
   trebuie amestecatå doar cu apå

• capacitate mare de curgere pentru randament
   ridicat la acoperirea suprafeøelor

• poate fi puså sub sarcinå la 3 ore dupå turnare,
   ajunge dupå 24 ore la o umiditate remanentå 
   ≤4,0 %-vol./20 °C

• utilizabilå direct sau cu o îmbråcåminte de 
   pardosealå

• suprafaøa poate fi realizatå netedå sau rugoaså
   prin presårare de nisip

• punerea în operå se poate accelera printr-o 
   aplicare cu utilaje corespunzåtoare

• impermeabilå la apå μi în mare måsurå la 
   uleiuri, rezistentå la îngheø μi la såruri de 
   dezgheø

• îmbunåtåøitå cu fibre din material plastic 
   rezistente la alcalii pentru o aplicare mai 
   raøionalå fårå  multe rosturi

• conformitate CE corespunzåtor 
   DIN 13813:2002 Materiale pentru μape

• controlatå în conformitate cu normele μi 
   normativele în vigoare; producøia este 
   certificatå conform ISO 9001
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                    XO       XC        XD        XS         XF         XA       XM
                      1        1 2 3    1 2 3    1 2 3   1 2 3 4   1 2 3    1 2 3
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Ordonarea în clase de expunere conform 
DIN 1045-2/EN 206-1:
FE20 PAGEL – ΩAPÅ AUTONIVELANTÅ

PAGEL®-ŞAPǍ
          AUTONIVELANTǍ
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PAGEL®-ŞAPǍ AUTONIVELANTǍ

DATE TEHNICE

 TIP                                                         FE20
 Granulaøie                                           mm           0–2,0

 Grosimea stratului                              mm            5–20

 Cantitate de apå de amestecare           %          17–19

 Durata de amestecare la 20°C            min         cca. 15

 Densitatea mortarului proaspåt    kg/dm3              2,11

 Curgere                                                mm              720

 Creμtere de volum                                 %            + 0,5

 Temperatura minimå                            
oC             + 10

 a stratului suport

 Rezistenøå la                    1 d         N/mm2             � 25

 compresiune                     7 d         N/mm2             � 45

                                          28 d         N/mm2             � 55

 Rezistenøå la                     1 d         N/mm2               � 4

 tracøiunea din                   7 d         N/mm2               � 6

 încovoiere                       28 d         N/mm2               � 8

 Consum                                         kg/dm3                1,8
 Atenøie: Toate datele experimentale specificate sint valori de referinøå, determinate 
 în unitåøile noastre din Germania. Valori determinate în alte unitåøi pot fi diferite.       

COFRAG, RESPECTAREA ROSTURILOR DE DILA-
TAØIE ΩI MARCAREA CELORLALTE ELEMENTE
CONSTRUCTIVE: Suprafaøa  de beton pe care ur-
meazå a se aplica flapa, va fi cofratå – dacå este ne-
cesar - cu un material neabsorbant. Rosturile con-
structive se vor prelua. Acestea fie se vor marca, fie
se vor acoperi cu pofile elastice. 
La 24 de ore dupå aplicarea μapei FE 20 se va tåia 
acoperirea rosturilor constructive. 

AMESTECAREA: Amestecarea FE20 se face nu-
mai în malaxoare cu amestecare forøatå (aparate ma-
nuale cu amestecåtoare lente în contrasens, malaxor
tip farfurie sau combinaøii de malaxor cu amestecare
continuå cu monopompå cuplatå ulterior). La ameste-
carea materialului din saci, se toarnå cca. 3/4 din canti-
tatea maximå de apå, se adaugå mortarul. Dupå o
amestecare de 3 minute se adaugå restul de apå μi se
mai amestecå încå 2 minute. Se va amesteca numai
cantitatea de μapå ce poate fi turnatå în 30 minute.

PUNEREA ÎN OPERÅ (manual): FE20 se toarnå pe
stratul suport umed μi se împarte uniform pe suprafaøå
cu o sculå dinøatå. La straturi suport foarte rugoase,
se va folosi o racletå fårå dinøi μi se va aplica masa de
mortar în strat subøire ca strat amorså, înainte de a
aplica μapa în grosimea doritå. Înøeparea este necesa-
rå numai atunci când din masa de beton se ridicå bule
de aer prin stratul de mortar. Suprafaøa se gletuieμte μi
se trage la nivel.

PUNEREA ÎN OPERÅ (mecanic): FE20 poate fi
amestecat într-un malaxor cu amestecare continuå μi
aplicat cu monopompa  PFT N2V (Vario). Cantitatea
de apå va corespunde unei curgeri de 700 mm. Apli-
carea cu monopompa PFT se va face cu un furtun
lung de 40 m, cu diametrul de 35 mm. În funcøie de
randamentul μnecului, o cantitate de 2500 kg/orå la o
vitezå maximå de transport, este posibilå.

TRATAREA ULTERIOARÅ: În mod obiμnuit pe 
FE20 se poate cålca cu grijå dupå 2-3 ore, astfel în-
cât o tratare a suprafeøei cu  O1-PAGEL Material
de protecøie contra evaporårii, sau prin stropire cu
apå sau prin acoperire cu folie este posibilå. Durata
tratårii ulterioare trebuie så fie de minimum 3 zile. Da-
cå în timpul duratei de lucru de 30 minute suprafaøa
este presåratå cu nisip în exces, nisipul nelegat se va
îndepårta la cel puøin 12 ore prin måturare sau aspira-
re, dupå care se va uda cu apå.
Dacå pe suprafaøa μapei se prevede aplicarea unei
acoperiri de tip OS, tratarea ulterioarå se va face cu
apå sau folie timp de cca. 12 ore.

PUNERE ÎN OPERÅ

STRATUL SUPORT: Substratul trebuie curåøat de ma-
terial neaderent sau material care poate influenøa ne-
gativ aderenøa printr-un procedeu corespunzåtor, pânå
la obøinerea unei suprafeøe cu rezistenøå la tracøiune
de în medie 1,5 N/mm2. Dacå prelucrarea suprafeøei s-
a fåcut prin frezare sau sablare cu apå cu presiune ma-
re, suprafaøa betonului va fi sablatå în cruce cu bile.
Suprafaøa substratului de beton trebuie så fie rugoaså
μi cu capilare deschise. Denivelåri μi fracturi în sub-
stratul de beton se vor umple cu EH1 sau U10 ca
strat de aderenøå μi U40 sau U80 ca strat de egali-
zare. În funcøie de capacitatea de absorbøie a substra-
tului de beton, udarea lui prealabilå va dura 12 pânå la
24 ore. Apa de pe suprafaøå se va îndepårta înainte
de punerea în operå pânå la obøinerea unei suprafeøe
fårå oglindå de apå.

Depozitare:                 max. 6 luni, în ambalajele originale, 
                                    la loc uscat μi ferit de îngheø

Ambalaje:                   Saci de 20 kg, europalet 960 kg

Claså de periclitate:   apa nu este un material periculos

GISCODE:                   ZP 1
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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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