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Från specialisterna ...

I mer än 35 år har PAGEL® SPEZIAL BETON GmbH
& Co. KG i Essen haft stort inflytande och spelat en
avgörande roll i utvecklingen av gjutbruk och specialbruk.

PAGEL®-CEMENTBRUKS-SYSTEM har blivit ett
världsledande och erkänt system för hela världens gjutbruk.
Våra produkter som V1, V12
och V13 är synonymer med
”icke-krympande gjutbruk”.
PAGEL® är Tysklands stör-
sta producent av gjutbruk
och betongrenoveringssystem. 

Ett omfattande produktpro-
gram i kombination med
orubblig kvalité´ uppbackad
av en professionell kundsup-
portavdelning har medfört att
PAGEL® förtjänar sitt enastående rykte att
tillhandahålla system för gjut- och special-
bruk avseende, undergjutning, renovering,
byggnation och beläggning.

PAGEL® har producenter och återförsälja-
re över hela världen.

PAGEL® ‘s många års framgångar och
överlägsna kvalité har resulterat i ett
mycket stort antal certifieringar i olika länder och EU ISO
9001.

Med dessa certifieringar som bakgrund forskar och utvecklar
vi nya innovativa produkter i vårt toppmoderna laboratorium
och därmed fortskrider leveranser av högkvalitativa material
till Er.

Vårt urval av produkter förlänger livslängden på industriella till-
gångar, bevarar och maximerar produktiviteten.

Samtidigt som Era krav på kvalitativt material fullgörs, så kan
vår professionella kundsupportavdelning stå till tjänst med
produktförslag, specifikationer och teknisk support.

Med detta som bakgrund anser våra kunder att PAGEL® är
en mycket stabil grund att bygga vidare på.

Internet: www.pagel.com
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PAGEL-Reparationsbruk

� Universalbruk för repara-
tion av vägg- och golvytor

� Bruk för vattenkanal-
system och dricksvatten- 
områden

� Reparationbruk för
kanaler med hög resistans för kemiska attacker

� Snabblagningbruk för betongytor  
belastningsbar efter 2 timmar

PAGEL-Betongskyddssystem

� Impregnering av betong- och cementytor
� Ytbehandling

Broar, tunnlar, fasader, 
betongbalkonger m.m. 
I en aggressiv miljö  

� Slutbehandlingsbeläg-
gning
för fuktiga ytor,
sprickbindande med 
elastisk förmåga 

� Betongskyddsfärg
och cementslam
för
broar, tunnlar, fasader, betongbal-
konger m.m.

PAGEL-Injektions-
cement mikrocement 

� Cement injektion och
cementlim. För fyllning 
av sprickor i betong, berg
och murverk

PAGEL-Undergjutningsbruk, 
Basaltbruk och Stålfiberbruk

� God flytförmåga för undergjutning  
av maskiner, pelare, brolager, etc.

� Färdigblandat bruk i plastisk 
konsistens

� Basaltbruk för högt
tempererade områden

� Stålfiberbruk för tungt
och högt belastade
områden

� Hochfestvergussmörtel
für sehr hohe Früh- und
Endfestigkeiten

PAGEL-Expanderande
Special & Förankringsbruk 

� Snabbhärdande och
supersnabb härdande
bruk - belastningsbar
(bärande) efter kort tid

� Förankringsbruk för
betong, berg och gruvdrift, bergsbehandling
och fyllning av sprickor och håligheter

PAGEL-Betongreparationsbruk

� Kombinerat korrosionsskydd
och vidhäftande lager

� PCC - bruk för alla 
applikationsområden

� PCC - spackel med 
smidig formbarhet

� SPCC - sprut bruk
Lämpad för både våt 
torr sprutteknik

� Det kompletta PAGEL-
Betong reparationssystemet
är testat i enlighet med ZTV-ING

PAGEL-Industriella Golv

� Stålarmerande golvbe-
läggningsbruk.
Slag- och slitningsbe-
ständig för tungt
belastande industrigolv

� Stålfiberbeläggningsbruk.
För industrihallar tillsättning 
av basaltbruk möjliggör 
användning vid höga 
tempererade ytor.

� Självutjämningsbeläggning för inomhus- 
och utomhusbruk

PAGEL-Byggprodukter

� Snabbreparationsbruk.
Omedelbar härdning och 
belastningsbar inom 
10 minuter. Försegling och montage

� Lim för keramik och stenplattor. Universalt 
användningsbar i många byggområden

PAGEL-Epoxi

� För grundning
av torra, fuktiga
och ojämna ytor

� Självutflytande
beläggning.
Undviker elek-
trostatiska stötar
och är sprickbindande

� Pigmenterad och är 
väderleksresistent, används
också för vattenkanalsystem
och dricksvattenområden

� Injektionsepoxi.
För elastisk fyllning av sprickor och skarvar

� Självhäftande epoxi. 
För sprickförsegling, limning vått i våttPAGEL’s p
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