PAGEL-MORTAR DE REPARAŢII
®

P R O P R I E TÅØ I

DOMENII DE UTILIZARE

• Mortar de reparaøii cu prizå rapidå pentru toate
tipurile de reparaøii, umpleri μi etanμåri

• Pentru sigilarea rigidå a cråpåturilor în pereøi
de beton sau zidårie, conducte μi cåmine de
canalizare

• Extrem de uμor de folosit, nu necesitå decât
amestecarea cu apå
• Odatå amestecat cu apå are o consistenøå
uμoarå, plasticå μi în funcøie de temperaturi,
uμor elastic pentru o scurtå perioadå de timp
• Cimentos. Nu conøine aditivi corozivi sau
acceleratori de prizå
• Permite difuzia vaporilor de apå μi este rezistent
la îngheø
• Impermeabil la apå μi rezistent la un spectru
larg de uleiuri μi carburanøi

KA-S

• Pentru sigilarea temporarå a cråpåturilor prin
care curge apa, pentru a face posibile alte
reparaøii ulterioare ale cråpåturilor
• Pentru sigilarea pereøilor diafragmå la
structurile sub sau supra terane
• Pentru integrarea sau etanμarea penetrårilor
de øevi
• Pentru folosirea ca mortar de pozå pentru
asamblarea/instalarea utilajelor electrice,
instalaøiilor sanitare μi termice

• Clasificat ca A1 material necombustibil conf.
EN 13501 μi DIN 4102
• Produs, certificat μi controlat în fabricå conf.
ISO 9001

Clasa de expunere în conformitate cu:
DIN 1045-2 μi EN 206-1
PAGEL - MORTAR DE REPARAØII
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PAGEL®-MORTAR DE REPARAŢII
KA-S

D AT E T E H N I C E
TIP
Granulaøie
mm
Grosime strat de acoperire
mm
Cantitatea de apå
aprox. %
Consum
aprox. kg/l
Timp de lucru la 20 oC
aprox. min
Timp de amestecare
min
Rezistenøå la compresiune* 1 h N/mm2
Prismå 4x4x16 cm
2 h N/mm2
4 h N/mm2
6 h N/mm2
8 h N/mm2
1 z N/mm2
7 z N/mm2
28 z N/mm2

PUNERE ÎN OPERÅ
KA-S

0,5
ⱕ 20
20
1,75
0,5
1
욷4
욷8
욷 10
욷 20
욷 25
욷 30
욷 50
욷 60

Toate datele testelor sunt valori de referinøå, realizate în fabricile noastre din
Germania, valorile din alte fabrici pot varia.
* DIN EN 196-1 – conform testårii rezistenøei la compresiune

Depozitare:

Poate fi depozitat cel puøin
6 luni în spaøii uscate μi în
ambalaje nedeschise.
Ambalare:
Gåleatå de 10 kg
Clasa de periculozitate: Material nepericulos
Vå rugåm så consultaøi
instrucøiunile de pe ambalaje
Gis Code:
ZP1

STRATUL SUPORT: Curåøaøi temeinic, îndepårtaøi toate
particulele neaderente sau friabile, precum μi orice substanøe ce ar putea influenta în mod negativ aderenta, îndepårtaøi orice lapte de ciment sau dispersii cimentoase
prin sablare cu apå sau mijloace similare pânå ce se va
atinge capacitatea portanta a betonului pregåtit (o
rezistenøå medie la smulgere de 1,5 N/mm2). Înaintea
aplicårii umeziøi suprafaøa cu aproximativ 6 ore înainte,
pânå la saturare.
AMESTECARE: Mortarul este livrat gata de folosire μi
mai trebuie amestecat doar cu 20 % apå.
Timpul de amestecare: aprox. 1 min.
APLICARE: Aplicaøi imediat dupå amestecare. Dacå
este apå ce påtrunde, apåsaøi ferm materialul pentru
aprox. 1-2 min. la locul påtrunderii.
Uscarea: Protejaøi suprafaøa împotriva evaporårii
premature a apei cât de repede se poate, dar cel mai
târziu la începerea procesului de prizå, prin påstrarea
unei umezeli constante, spre exemplu folosind o duzå
de ceaøå, folie din plastic contra vântului sau pânzå de
sac umedå.

Datele prospectului, sfaturile 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 asistenøå tehnicå vå stau oricând la dispoziøie.
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