
DOMENII  DE UTILIZARE

• înåløimi de subturnare: 20–120 mm
• mortar de subturnare universal pentru utilaje

de precizie de orice fel
• turbine, generatoare, compresoare, motoare

Diesel μi alte instalaøii de centrale electrice, 
cu vibraøii mari

• buloane de ancorare, fixatori μi plåci de fundaøie
• stâlpi metalici μi din beton
• prefabricate din beton μi construcøii metalice
• lagåre de pod
• cåi de rulare ale macaralelor μi 

radiotelescoapelor
• cuptoare metalurgice μi siderurgice, precum 

μi instalaøii miniere
• instalaøii din industria hârtiei, din industria 

chimicå μi din rafinårii
• Conducte în sistemele de canalizare, lucråri 

de canalizare μi sisteme de stocare a apei 
potabile μi etanμeizåri ale conductelor de apå 
μi gaz sub presiune

PROPRIETÅØI

• V1®/50 (0– 5 mm) Mortar de subturnare
V1®/10 (0– 1 mm) Mortar de subturnare
V1®/160 (0–16 mm) Beton de subturnare

• capacitate mare de curgere de peste 90 minute
• produs pe bazå de ciment, fårå clor
• creμtere de volum controlatå ce asigurå 

o legåturå strânså între utilaje μi fundaøia de 
beton

• rezistenøe iniøiale μi finale mari:
24 h:   45,0 N/mm2;
28 z: 101,0 N/mm2 (20 °C)

• modul de elasticitate scåzut legat de 
o rezistenøå mare la tracøiune din încovoiere:
24 h:   7,9 N/mm2

28 z: 15,5 N/mm2

• nu fisureazå chiar μi la un raport a/c scåzut
(0,35)

• rezistent la îngheø μi la acøiunea sårurilor de 
dezgheøare, impermeabil la apå μi stabil 
faøå de uleiuri μi benzinå

• pompabil μi uμor de pus în operå — chiar μi la
temperaturi scåzute

• Admis pentru folosirea în cazul apei potabile 
în conformitate cu fiμele de lucru W270 μi 
W347 ale DVGW (organism de certificare 
pentru gaze μi apå)

• Testat extern μi controlat dpdv al calitåøii 
conform cu standardele μi directivele 
producøiei certificate ISO 9001

• Certificat în clasa A1 privind protecøia la foc 
conform EN 13501 μi DIN 4102

• Marcå       μi conformitate pentru aditiv  
PAGEL-EINPRESSHILFE (EH)
conform DIN EN 934-4:2002-2
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clase de expunere conform:
DIN 1045-2 / EN 206-1
PAGEL – MORTAR DE SUBTURNARE

Clase de umiditate în legaturå cu coroziunea betonului 
cauzatå de reacøiile alcaline ale silicaøilor

Clasa de 
WO WF WA WS

umiditate

uscat umed umed umed 
• suplimentare • suplimentare  

alcalinå alcalinå externå
externå • Puternicå tensiune

dinamicå

• • • •

Toate agregatele folosite pentru produsele Pagel sunt obøinute din surse sigure μi corespund
clasei E1 de sensibilitate a produselor alcaline aμa cum este specificat în DIN EN 12620.

BETON DE
SUBTURNARE
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PAGEL®-MORTAR DE SUBTURNARE

DATE TEHNICE

TIP V1®/10 V1®/50 V1®/160
Granulaøie mm 0–1 0–5 0–16
Înåløime de subturnare mm 5–30 20–120 100–400
Cantitate de apå % 13 12 11
Consum kg/dm3 aprox. 2,00 aprox. 2,00 aprox. 2,10
Densitatea mortarului proaspåt kg/dm3 aprox. 2,28 aprox. 2,30 aprox. 2,33
Timp de prelucrare la 20oC min. aprox. 90 aprox. 90 aprox. 90
Curgere (Rinne) 5 min. cm � 65 – –

30 min. cm � 55 – –
Råspândire (DIN 1048) 5. min cm – � 70 � 60

30 min. cm – � 62 � 52
Umflare 24 h Vol. % + 0,5 + 0,5 + 0,5
Rezistenøå la compresiune* 24 h N/mm2 � 40 � 40 � 40
V1/10: 4�4�16 cm 7 z N/mm2 � 60 � 70 � 70
V1/50, V1/160: 15�15�15 cm 28 z N/mm2 � 80 � 80 � 80

90 z N/mm2 � 90 � 90 � 90
Rezistenøå la tracøiune 24 h N/mm2 � 4 � 4 � 4
din încovoiere 7 z N/mm2 � 6 � 6 � 6

28 z N/mm2 � 8 � 8 � 8
90 z N/mm2 � 10 � 10 � 10

Modul de elasticitate (static) 7 z N/mm2 30.000 30.000 30.000
90 z N/mm2 35.000 35.000 35.000

Toate datele testelor sunt valori de referinøå, realizate în fabricile noastre din Germania, valorile din alte fabrici pot varia.

Depozitare: 12 luni în saci nedesfåcuøi 
μi la loc uscat

Livrare: Saci de 25 kg
Claså de periculozitate: Materialul nu este periculos, 

a se respecta indicaøiile de
pe ambalaj.

GISCODE: ZP1

* Încercarea rezistenøei la compresiune a mortarelor conform DIN EN 196-1, Încercarea rezistenøei la compresiune a betoanelor conform DIN EN 12390-3
Toate valorile experimentale specificate corespund normativului german DafStb VeBMR.

Clasificare conform DAfStb VeBMR Rili

Produs

V1/10 V1/50 V1/160

Claså de curgere/
clasa gradului de 
curgere f2 a3 a2

Claså contracøie SKVM II SKVB II SKVB Ila uscare

Claså de rezistenøå
A A Atimpurie

Claså de rezistenøå C60/75    C60/75 C60/75la compresiune

0921

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

an = vezi numår μarjå
0921-CPD-2096:Fabrica Essen / 0921–CPD–2097:Fabrica Dorsten / 

0921–CPD–2098:Fabrica Ottendorf Okrilla

EN 1504-6:2006
V1/10, V1/50 μi V1/160 

PAGEL®-MORTAR DE SUBTURNARE
Produse pentru ancorarea armåturilor

(pe bazå de ciment hidraulic)

Denumirea produsului V1/10 V1/50 V1/160
rezistenøå la atracøie � 0,6 mm la o încårcare de 75 kN
conøinut în ioni de clor 0,005 M.-% 0,004 M.-% 0,004 M.-%
* temperaturå de trecere în stare 
sticloaså CNAFD / NPD

comportare la foc Euroclasa A1

* comportare sub sarcinå de tracøiune
dupå 3 luni de încårcare permanentå CNAFD / NPD
cu 50 kN (numai la polimeri)

degajarea de substanøe periculoase în concordanøå cu EN 1504-6:2006, 5.3

CNAFD / NPD: "Caracteristica nu a fost determinatå" / „No Performance Determined”
* Aceste proprietåøi nu pot fi determinate întrucât este vorba de produse pe baza de ciment.

0921
PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG

D-45355 Essen
an = vezi numår μarjå

0921-BPR-2023
EN 1504-3:2005

V1/50 μi V1/160 PAGEL®-MORTAR DE SUBTURNARE
Mortar de subturnare pentru reparaøii cu relevanøå staticå μi non-staticå

(pe bazå de ciment hidraulic)

Denumirea produsului V1/50 V1/160
Rezistenøå la compresiune Clasa R4 Class R4
Conøinut de cloruri � 0,004 % � 0,004 %
Aderenøå � 2,0 MPa � 2,0 MPa
Contracøie/umflare limitatå � 2,0 MPa � 2,0 MPa
Rezistenøå la carbonatare CNAFD / NPD CNAFD / NPD
Modul de elasticitate � 40 GPa � 35 GPa
Compatibilitate la variaøii de temperaturå CNAFD / NPD CNAFD / NPD
Rugozitate CNAFD / NPD CNAFD / NPD
Coeficient de dilatare termicå CNAFD / NPD CNAFD / NPD
Absorbøie capilarå de apå CNAFD / NPD CNAFD / NPD
Comportamentul la foc Class A1 Class A1
Substanøe periculoase în concordanøå cu EN 1504-3:2005, 5.4

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

Nu este aprobat în conformitate cu directiva Rili SIB DafStb μi ZTV ING (termeni tehnici μi orientåri
pentru construcøii civile) a Ministerului Federal al Transporturilor, Construcøiilor μi Locuinøei. În
Germania acest produs poate fi folosit numai în anumite circumstanøe μi o asemenea utilizare
este supuså spre aprobare organismelor pentru cercetare geologicå Zies sau UIGs.

Atunci când este folosit pentru reparaøii ale betonului specificate în EN 1504-3, va fi de asemenea
necesar så fie aplicatå o protecøie împotriva carbonatårii, aμa cum este specificat în  EN 1504-2.

0921
PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG

D-45355 Essen
an = vezi numår μarjå

0921-BPR-2034
EN 1504-3:2005

V1/50 μi V1/160 PAGEL®-MORTAR DE SUBTURNARE
Mortar de subturnare pentru reparaøii cu relevanøå staticå μi non-staticå

(pe bazå de ciment hidraulic)

Denumirea produsului V1/50 V1/160
Rezistenøå la compresiune Clasa R4 Class R4
Conøinut de cloruri � 0,004 % � 0,004 %
Aderenøå � 2,0 MPa � 2,0 MPa
Contracøie/umflare limitatå � 2,0 MPa � 2,0 MPa
Rezistenøå la carbonatare CNAFD / NPD CNAFD / NPD
Modul de elasticitate � 40 GPa � 35 GPa
Compatibilitate la variaøii de temperaturå CNAFD / NPD CNAFD / NPD
Rugozitate CNAFD / NPD CNAFD / NPD
Coeficient de dilatare termicå CNAFD / NPD CNAFD / NPD
Absorbøie capilarå de apå CNAFD / NPD CNAFD / NPD
Comportamentul la foc Class A1 Class A1
Substanøe periculoase în concordanøå cu EN 1504-3:2005, 5.4

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

Nu este aprobat în conformitate cu directiva Rili SIB DafStb μi ZTV ING (termeni tehnici μi orientåri
pentru construcøii civile) a Ministerului Federal al Transporturilor, Construcøiilor μi Locuinøei. În
Germania acest produs poate fi folosit numai în anumite circumstanøe μi o asemenea utilizare
este supuså spre aprobare organismelor pentru cercetare geologicå Zies sau UIGs.

Atunci când este folosit pentru reparaøii ale betonului specificate în EN 1504-3, va fi de asemenea
necesar så fie aplicatå o protecøie împotriva carbonatårii, aμa cum este specificat în  EN 1504-2.



V1®/50

V1®/10

V1®/160

PAGEL®-MORTAR DE SUBTURNARE

PUNERE ÎN OPERÅ

STRATUL DE BAZÅ: Curåøire temeinicå; pårøile neaderente sau care ar putea influenøa negativ aderenøa, precum μi
laptele de ciment trebuie îndepårtate cu apå sub presiune pânå la structura portantå; o rezistenøå la tracøiune suficientå
trebuie så fie asiguratå (în medie � 1,5 N/mm2). Cu aproximativ 6–24 ore înainte de începerea subturnårii, suprafaøa
trebuie saturatå cu apå.

COFRAJUL: trebuie consolidat bine, legåtura cu suportul de beton trebuie izolatå atent cu nisip sau cu mortar uscat.

AMESTECAREA: Mortarul este gata de întrebuinøare μi trebuie amestecat numai cu apå. Apa (2,5–3 l/sac) se toarnå
(fårå o cantitate micå ce se påstreazå în rezervå) într-un malaxor, se adaugå mortarul uscat μi se amestecå circa 
3 minute; se adaugå restul de apå μi se amestecå în continuare 2 minute. Acøiunea de turnare trebuie så urmeze
imediat.

APA DE AMESTEC: De calitatea apei potabile.

TURNAREA: Turnarea se executå numai dintr-o parte sau dintr-un colø μi pe cât posibil fårå întreruperi. La turnarea
pe suprafeøe mari, recomandåm — pe cât posibil pornind din mijlocul plåcii — så se lucreze cu pâlnie μi/sau furtun.
Låcaμurile de ancorare se umplu la început (pânå puøin sub marginea superioarå a låcaμului), dupå care se poate
turna întreaga placå.

ATENØIE: Suprafeøele libere trebuie protejate de vânt, curent μi evaporare timpurie a apei, cu folie sau cu o peliculå de
protecøie contra evaporårii (de exemplu: 01-PAGEL MATERIAL DE PROTECŢIE CONTRA
EVAPORĂRII APEI). În afarå de marginea subturnårii (cca. 50 mm), trebuie evitate orice fel de suprafeøe libere.
În caz de lucråri ce trebuie executate în condiøii de îngheø, vå rugåm så ne contactaøi; temperaturile scåzute μi apa de
amestecare rece încetinesc dezvoltarea rezistenøelor μi reduc capacitatea de curgere; temperaturile mai ridicate 
o måresc.

MARGINEA SUBTURNÅRII - Nu depåμiøi limita de 50 mm în momentul în care cofraøi. Subturnarea sub utilajele care
suportå încårcåri dinamice destul de mari μi care au ancoråri pretensionate sau alte încårcåri la compresiune similare,
ar trebui umplute pânå la nivelul tålpii μi prevåzute cu o terminaøie la 45°, sau vor fi ulterior tåiate la marginea tålpii de
fundare, tåiere ce trebuie executatå cât materialul este proaspåt, pânå ce începe så intre în prizå. Aceasta va înlåtura
riscul de încålecare a tålpii de fundare cu material μi va anihila eventualele tensiuni din materialul råmas liber (aceastå
soluøie va fi în prealabil confirmatå de inginerul de rezistenøå).

Temperaturi: Prelucrarea se face la temperaturi  între +5°C μi +35°C. Temperaturile scåzute μi apa de amestecare
rece încetinesc dezvoltarea rezistenøelor μi reduc capacitatea de curgere. 

Pentru suport tehnic, vå rugåm så ne contactaøi.

Certificare de omologare PAGEL - mortar μi beton de subturnare

În conformitate cu directiva DAfStb, produsele: Pagel mortar de subturnare μi Pagel Beton de subturnare:

Sunt monitorizate pe plan intern μi extern μi sunt autorizate din punct de vedere al "producøiei μi utilizårii produselor
din mortar".

Pagel Mortar de subturnare μi Pagel Beton de subturnare prezintå certificate CE conform DIN EN 1504-6 (ancorarea
barelor de armare) μi sunt în conformitate cu DIN EN 1504-6 privind monitorizarea pe plan intern μi extern.

Pagel Mortar de subturnare prezintå rezistenøå mare la impact μi la atacul coroziunii asupra barelor de armare, 
conform EN 206 "Cerinøe privind durabilitatea", în funcøie de clasele de expunere conform normativului 
DIN 1045-2/EN 206-1.

Materialele din care se fabricå produsele de subturnare PAGEL sunt: 

Ciment: conform EN 197-1
Agregat: conform EN 12620
Aditiv: în conformitate cu EN 450, ABZ, EN 13263 (cenuμå, fum de silice, etc)
Adaos: conform EN 934-4



EXEMPLE DE UTILIZARE

PAGEL®-MORTAR DE SUBTURNARE
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V1®/50
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V1®/160

pâlnie

sau pompå
gaurå de aerisire gaurå de aerisire

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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