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Respondemos rápida e
eficientemente às neces-
sidades específicas. In-
corporamos em nossos
novos produtos as exi-
gências de nossos clien-
tes e as tendências do
mercado, o que nos 
permite aperfeiçoar conti-
nuamente os nossos 
produtos com inovação e
muito investimento em
pesquisa.

Os produtos da PAGEL®

são criados sob os pre-
ceitos da qualidade e
economia, sendo testa-
dos em extensas baterias
de ensaios. Nosso eleva-
do nível de exigência se
reflete em nossa partici-
pação em entidades
nacionais e internacionais
dedicadas á normatiza-
ção.

Os produtos da PAGEL®

são marcados pela alta
qualidade e confiabilidade.

Há mais de 40 anos, a
PAGEL® SPEZIAL-BETON
GmbH & Co. KG é líder
no ramo. Nossa empresa
desenvolve, produz e
comercializa argamassas
fluidas, sis-temas de
reparos em concreto e
revestimentos de pisos
industriais em todo o
mundo.
Nossas marcas se torna-
ram sinônimo de quali-
dade reconhecida.

A satisfação dos nossos
clientes é um objetivo
central e contínuo em
nossas atividades. Na
qualidade de empresa
independente de médio
porte, nosso sucesso é
calcado em quatro impor-
tantes pilares: 
• Proximidade ao cliente 
• Satisfação do cliente 
• Energia inovadora 
• Qualidade dos produtos
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We are an independent,
medium-sized company
and always strive to and
take pride in meeting our
customer’s needs. We
ascribe our success to
four central factors:

• Customer proximity
• Customer Satisfaction
• Innovation
• Quality

PAGEL® SPEZIAL-BETON
GmbH & Co. KG has now
been one of the leading
companies in this field for
more than 40 years.
PAGEL® SPEZIAL-BETON
GmbH & Co. KG deve-
lops, produces and distri-
butes specialist grouts,
mortars, concrete repair
systems and industrial
floor coatings worldwide.
Our name has, over the
years, become synony-
mous with high-quality
products.

Our products are manu-
factured to the highest
quality standards and as
economically as possible.
They are furthermore ex-
tensively researched and
rigorously tested to ensure
high-levels of performance.
Our concern with produ-
cing high-quality products
has furthermore led us to
actively contribute to and
become a member of a
number of both national
and international stan-
dards and scientific com-
mittees and bodies.

PAGEL®-Products are from
evenly high quality and
reliability.



• Cimentos conforme a
EN 197-1

• Pedras brita e areias 
de quartzo de alta 
qualidade conforme a 
EN 12620

• Adições conforme a
EN 450

• Aditivos conforme a
EN 934-2

Realizamos o controle
de todos os produtos
PAGEL® quanto à sua
composição, proprie-
dades e qualidade. Os
resultados são docu-
mentados e devem se
situar em rigorosos
limites de tolerância.
Realizados durante a
produção, os controles
são até mais rígidos do
que o exigido pelas
normas.
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Qualidade a todo custo!

Os produtos da PAGEL®

são utilizados em com-
plexos equipamentos,
componentes e constru-
ções. Eles têm de resistir
a cargas extremamente
altas. Por isto, em nos-
sos produtos a qualidade
máxima recebe priorida-
de. Realizamos um rigo-
roso controle de qualida-
de da selecionada maté-
ria-prima já na recepção,
por exemplo:

Além disso, a qualidade
dos nossos produtos é
monitorada por laborató-
rios certificados e acredi-
tados, atuando de forma
independente, bem como
por órgãos oficiais.
Em função da nossa pre-
sença internacional, nos-
sos produtos também
estão sujeitos à inspeção
de renomados institutos
na Suécia, França, Países
Baixos e Polônia, entre
outros. Desde 1995 ope-
ramos com certificação
da norma DIN EN ISO
9001. Com isto, você
tem a garantia de traba-
lhar sempre com produ-
tos de excelente qualida-
de.
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Quality – without compromise

• Cements, in 
accordance with 
EN 197-1

• Aggregates and high-
quality quartz sands, 
in accordance with 
EN 12620

• Additives, in accor-
dance with EN 450 
and EN 934-2

products are furthermore
tested with regard to
composition, characteri-
stics and quality. These
tests results are recorded
and checked for compli-
ance with strict toleran-
ces – generally exceeding
those set by the relevant
recognized standards. 

PAGEL® products are
employed in a range of
highly complex plants,
structural components and
buildings. They often have
to withstand extremely
high loads, stresses and
pressures. This is why the
quality of our products is
one of our primary con-
cerns. This concern trans-
lates into strict testing of all
our raw materials, such as:

The quality of our pro-
ducts is furthermore moni-
tored by a number of
independent, certified and
accredited laboratories
and official testing institu-
tions. Our products are
also monitored and pro-
duced under the supervi-
sion of a range of
renowned international
institutions, such as from
Sweden, France, Nether-
lands and Poland, to
satisfy the demands of
our international clientele.
Our endeavour to produce
only the highest-quality
products furthermore led
us to become ISO 9001
certified as early as 1995
– one of the surest signs
of a high-quality supplier.



Argamassa fluida
para todas as necessidades

Seja na transferência 
permanente de forças
para a base de concreto,
ou para garantir solidez à
união entre máquinas e
fundamentos de concre-
to, as argamassas fluidas
da PAGEL® põe à prova
toda a sua eficácia. 
Elas garantem um graute 
excelente e segurança
duradoura por meio de:

• elevada fluidez
• alta resistência em 

curto espaço de tempo
• aumento de volume 

controlado

Estas propriedades pro-
porcionam um amplo le-
que de aplicações, tais
como:

• Grauteamento de 
máquinas

• Ancoragens
• Turbinas
• Apoios de pontes
• Trilhos
• Depósitos de 

prateleiras altas
• Pilares
• Construções de 

con-creto

Utilizando cimentos espe-
ciais, britas selecionadas 
e fibras de aço, adapta-
mos nossas argamassas
fluidas e concretos às exi-
gências específicas de
cada finalidade. Conforme
a granularidade utilizada, é
possível recobrir alturas de
moldagem de 2 a 100 mm
e com graute de concreto
superiores a 100 mm.
Assim, a PAGEL® oferece a
argamassa fluida perfeita
para cada aplicação:

PAGEL®

– argamassa fluida
– argamassa de fixação
– argamassa basáltica
– argamassa com 

fibras de aço
– argamassa basáltica 

com fibras de aço
– argamassa fluida 

rápida
– argamassa de alta 

resistência
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Grouts that satisfy all requirements

Our grouts and concretes
can be adapted to all
object-specific require-
ments by using special
cements, additives and
steel fibers. Depending
on the maximum particle
size used, PAGEL® grouts
can be formulated for
creating grouting bases
of 2 to 100 mm that can
be covered with > 100 mm
grout.

PAGEL®’s innovative grout
product range is desi-
gned to meet even the
most exacting demands
and includes:

PAGEL®

– Grout
– Grout packing
– Basalt grout
– Steel-fiber reinforced 

grout
– Steel-fiber reinforced 

basalt grout
– Quick setting grout
– Ultra high-strength 

grout

PAGEL® grouts are special-
ly designed to meet all of
your requirements when it
comes to safely ensuring
that the forces acting on a
floor surface are reliably
transferred to the underly-
ing concrete base or that
machines are positively
embedded into concrete
foundations. PAGEL® Grouts
are extremely reliable and
provide a high level of
safety thanks to their:

• Flowability
• Rapid strength 

development
• Controlled expansion

This makes PAGEL® Grouts
ideally suited for a wide
range of uses, including:

• Embedding machinery
• Embedding anchors 

and bolts
• Turbines
• Bridge bearings
• Rails
• High-rack storage
• Pillars
• Concrete structures
• Wind-power plants

offshore and onshore



Reparo de concretos – com sistema

As argamassas para
reparos e os sistemas de
proteção de superfície da
PAGEL® são sinônimos de
confiabilidade. Elas satis-
fazem os atuais padrões
de qualidade (ZTV-ING
da BMVBW; diretriz SIB
da DAfStb, Norma da EU
EN 1504).

Os produtos e sistemas
PAGEL® são utilizados na
construção civil e estru-
tural para a proteção 
e reparo de:

• fachadas
• pontes
• estacionamentos
• túneis
• reservatórios de água

potável
• estações de 

tratamento
• canais de esgoto
• pisos de concreto

A prevenção de danos
em concreto e o reparo
de áreas já danificadas é
imprescindível para a boa
conservação de constru-
ções de qualidade. A
PAGEL® oferece um amplo
espectro de soluções para
a conservação das suas
estrutu-ras construtivas:

PAGEL®

– Sistema de argamassa 
PCC

– Sistema SPCC
– Sistema de argamassa 

para canais
– Sistema de argamassa

para estruturas de 
água potável

– Sistema de argamassa 
para reparos rápidos

– Sistema de argamassa 
comum

– Hidrofobização
– Tintas de proteção 

para concreto (rígida 
ou elástica)
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Concrete repairs – with system

PAGEL® repair mortars
and surface protection
systems are reliable and
meet both today’s (ZTV-
ING in accordance with
BMVBW; RiLi-SIB in
accordance with DAfStb,
EC Standard EN 1504,
being drafted).

• Facades
• Bridges
• Multi-story car parks
• Tunnels
• Drinking water

plants
• Sewage plants
• Sewage systems
• Concrete floors

The preventive protection
of and repairing of dama-
ged concrete is vital to
the preservation of valu-
able buildings. 
PAGEL® offers a broad
range of preventive con-
crete protection and con-
crete repair systems,
including:

PAGEL®

– PCC Mortar
– SPCC Spray Mortar
– Sewer grout system
– Drinking water system 

mortar
– Quick repair mortar 

system
– Universal mortar 

system
– Hydrophobic grout
– Protective concrete 

coatings
(rigid and elastic)
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Pisos industriais – com propriedades de alta qualidade

Os pisos industriais estão
sujeitos a inúmeros esfor-
ços. Para melhorar as
propriedades mecânicas
de superfícies de pisos
de concreto novas ou 
a serem reparadas, a
PAGEL® oferece soluções
específicas para cada 
situação:

PAGEL®

– piso aspergido
– piso industrial/pronto
– piso de agregados 

rígidos/piso pronto
– piso reforçado com 

fibras de aço
– piso comum de concreto
– contrapiso autonivelante

Com base em resina epóxi:

PAGEL®

– argamassa de resina 
epóxi

– primer de resina epóxi
– revestimento de resina 

epóxi

Os produtos da PAGEL®

para pisos industriais são
utilizados principalmente
em:

• galpões industriais
• oficinas
• estações de 

sinterização
• estacionamentos
• depósitos
• laminadoras e 

siderúrgicas

High-performance industrial floors 

– Hard-aggregate/ready-
for-use screed

– Steel fiber reinforced 
screed

– Universal concrete 
screed

– Flowing screed

Epoxy-resin based:

PAGEL®

– Epoxy resin mortar
– Epoxy resin primer
– Epoxy resin coating

Industrial floors are sub-
ject to multiple stresses.
PAGEL® offers a range of
object-specific solutions
aimed at improving the
mechanical properties of
new concrete and
cement screed surfaces
and those needing
repairs. These include:

PAGEL®

– Floor screed aggregate 
– Industrial/ready-for-use 

screed

PAGEL® industrial floor
products are formulated
preferably for use in:

• Industrial facilities
• Repair workshops
• Sintering facilities 
• Car parks
• Warehouses
• Steel mills and works
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Selagem de fissuras contra danos

soluções perfeitas para o
fechamento e selagem de
fissuras – com qualidade
comprovada:

Fissuras em estruturas de
concreto são pontos que
oferecem elevados ris-
cos. Elas são a porta de
entrada de umidade,
gases e produtos quími-
cos, que podem atingir a
armadura e causar gran-
des danos no concreto.
Para evitar danos, a
PAGEL® lhe oferece as 

PAGEL®

– suspensão de cimento
– cola-cimento
– cola de resina
– cola de injeção
– espuma de injeção

Filling in cracks – damage prevention

PAGEL® offers a range of
spec ia l l y- formulated,
high-quality solutions to
prevent such damage and
to fill in and seal cracks,
including:

Cracks in concrete struc-
tures present great risks
and represent weak points.
They can enable damp,
harmful substances and
gasses to penetrate right
down to the reinforce-
ments and can thus
cause serious damage.

PAGEL®

– Cement-suspension
– Cement glue
– Adhesive resin
– Injection resin
– Injection foam
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PAGEL*
– ALEMANHA
– FRANÇA
– SUÍÇA
PAÍSES BAIXOS 
BÉLGICA
ÁUSTRIA
ITÁLIA

PAGEL*
– ÍNDIA
PAQUISTÃO

TAILÂNDIA
INDONÉSIA

ÁFRICA 
DO SUL

AUSTRÁLIA

TAIWAN

CHINA

CATAR
EAU

PAGEL*
– EUA
CANADÁ

* = sedes próprias

FINLÂNDIA
NORUEGA
DINAMARCA
SUÉCIA

GRÃ-BRETANHA

JAPÃO

REPÚBLICA
DA COREIA

POLÔNIA
REPÚBLICA CHECA
ESLOVÁQUIA
HUNGRIA 
ROMÊNIA 
CROÁCIA 
UCRÂNIA
LÁTVIA
LITUÂNIA
ESTÔNIA

PORTUGAL
ESPANHA

RÚSSIA
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