
ANVENDELSESOMRÅDER

• Betonkørebaner

• Mørtelflader

• Cementbelægninger

• Betonsten & -færdigdele

EGENSKABER

• Beskytter overflader mod for tidlig udtørring

• Sikrer en mere ensartet, langsom udtørring af 
beton og mørtel over et tidsrum på 3 - 4 uger

• Opfylder de tyske tekniske leveringsbestemmel-
ser for flydende betonefterbehandlingsmidler 
til vejbyggeri (TL-NBM StB96). (Kun ved 
ekstreme temperaturer er det nødvendigt 
med yderligere foranstaltninger til beskyttelse
af betonen). Opfylder kravene i ASTM C-309.

• Danner en beskyttelsesfilm der stort set er 
uigennemtrængelig for vanddamp

• Øger styrken i overfladenære områder og 
forhøjer levetiden væsentligt

• Forhindrer risikoen for svindrevner og 
afskalninger, der oftest er følger fra for tidlig 
udtørring - forvitrer kun langsomt

• Kræver ingen yderligere efterbehandling eller 
kontrol af betonen ved normale klimatiske 
forhold

• Er underlagt konstant egenovervågning

• Virksomheden er certificeret i henhold til
DIN EN ISO 9001:2008
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O1

PAGEL® CURING

TEKNISKE DATA

TYPE O1
Forbrug g/m2 ca. 100–150

Spærrekoefficient % 85

Massefylde g/cm3 0,99

Farve hvid

Forarbejdningstemperatur oC +5 – +30
De angivne styrkeværdier er mindsteværdier, opnået ved prøvning i vores tyske 
produktionsanlæg. Værdier fra andre produktionssteder kan variere.

FORARBEJDNING

O1 kan påføres med pensel eller sprøjte.

Ved sprøjtepåføring skal sprøjtedysen holdes 
i ca. 1 meters afstand fra overfladen. Trykket skal være
mindst 1 bar. En kalk- eller havesprøjte med 2 mm 
dyse er velegnet. Sprøjten skal altid renses efter brug.
O1 skal først påføres når der ikke længere er synlig
vandfilm på overfladen. Mest optimale påføringstids-
punkt er når overfladen er matfugtig.

O1 bør senest påføres straks efter mørtlens overflade-
hærdning, eller straks efter udført overfladefinish.

O1 fremstår mælkehvid efter påføring på overfladen.
Efter hærdning bliver curingen transparent.

Ved påføring på lodrette flader bør der anvendes
sprøjte med mindst mulig dyse og arbejdes med 
konstant sprøjtetryk, for at sikre ensartet fordeling.

Ved påføring af O1 med rulle eller pensel må der 
påregnes et større materialeforbrug.

Ved høje eller lave temperaturer, direkte sol- eller kraftig
vindpåvirkning er det nødvendigt med yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger, for eksempel afdækning
med folie.

Den af O1 dannede film forsvinder som regel i løbet
af et par uger. Ved efterfølgende påføring af belæg-
ning eller maling, skal O1 fjernes fra undergrunden.

O1 er ikke brandfarlig. Bør ved lagring beskyttes
mod frost og stærk solpåvirkning.

Lagring: 12 måneder ved tør og kølig, men frostfri, 
opbevaring i ubrudt originalemballage.

Emballage: 30 kg dunk
Fareklasse: Ikke farligt gods
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige
anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er 
gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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