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I mere end 40 år har PAGEL SPEZIAL BETON
GmbH & Co. KG i Essen haft en førende rolle 
i udviklingen af støbe- & specialmørtler. Herved er 
navnet PAGEL blevet et anerkendt kvalitetsbegreb
over hele verden. PAGEL er Tysklands største pro-
ducent af ekspanderende støbemørtler samt blandt de
førende producenter af cementbaserede betonreno-
veringssystemer (PCC)
under certifikatordningen
ZTV-ING 90. I nært sam-
arbejde med andre 
specialister udvikler og
producerer PAGEL
desuden produkter til
overfladebeskyttelse af
beton og murværk, indu-
strigulve samt kunststof-
belægninger. 

Vort laboratorium arbejder
konstant med at teste, 
udvikle og forbedre pro-

dukterne, hvorved den høje og ensar-
tede PAGEL kvalitet garanteres.
Vor omfattende tekniske rådgivning 
tilsikrer, at De ydes hurtig og effektiv
bistand med Deres byggetekniske specialopgaver og
problemer. 

Fra starten har PAGEL’s produkter været anvendt
i Danmark, og har her dannet grundlag for fastlæggel-
sen af et højt kvalitetsniveau. 

Internet: www.pagel.com
www.mbprojekt.dk
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PAGEL Reparationsmørtler
� Universalmørtel til reparation af

væg- & gulvflader
� Hurtig reparationsmørtel til

beton- & mørtelflader, 
er belastbar efter 2 timer

PAGEL Kanalmørtel
� Kanalmørtel med høj mod-

standsevne for kemiske angreb
og til meget aggressivt miljø

PAGEL Drikkevandsmørtel
� Mørtel til drikkevandsområdet

PAGEL Betonbeskyttelser
� Imprægnering af beton- & mør-

telflader
� Dækbelægning, også på

matfugtige undergrunde
� Revneoverdækkende beton-

beskyttelse og elastisk
cementsvumme

PAGEL Støbe- & stålfibermørtler
� Støbemørtel med høj flydeevne

til understøbning af maskiner,
piller, brolejer og så videre

� Understopningsmørtel med 
plastisk konsistens

� Basaltmørtel til
varme områder

� Stålfibermørtel til
tungt belastede
områder

� Højstyrkestøb til hurtig
opnåelse af meget høje 
blivende styrker

PAGEL Special-

støbe- & ankermørtler 
� Hurtig- & lynmørtel er 

belastbar efter kort tid
� Ankermørtel til befæsti-

gelse og hulrumsfyldning

PAGEL Betonrenoveringsmørtler
� Kombineret hæftebro og korrosionsbeskyttelse 

� PCC-mørtler til samtlige
anvendelsesområder

� PCC-spartel med smidig
forarbejdning

� SPCC-sprøjtemørtel til
våd- & tørsprøjtning

� Hele PAGEL beton-
renoveringssystemet er
prøvet i henhold til ZTV-ING
90 og REPTON deklarations-
ordningen

PAGEL Industrigulve
� Stålfibermørtel til industri-

haller - kan også
anvendes i varmeom-
råder ved tilsætning af
basalt

� Flydebelægning til
inden- & udendørs
anvendelse

PAGEL Byggeprodukter
� Lynmørtel, hurtigt afbindende 

og belastbar, til tætning og mon-
tage

� Universelt anvendelig flise- &
flexklæber

PAGEL Reaktionsprodukter
� Grundere til tørre, fugtige

eller ru undergrunde

� Selvudflydende 
belægninger - også
elektrisk ledende og 
revneoverdækkende

� Pigmenterede og
vejr bestandige
dækbelægninger, 
også til drikkevandsområdet

� Højstyrkemørtel
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