
ANVENDELSESOMRÅDER

• Hydrofobiering og fugtbeskyttelse af frit
eksponerede beton- & mørtelflader

• Grunding for efterfølgende OS-belægninger

• Imprægnering

• Beskyttelseslag mod fugtvandring bag
belægninger

EGENSKABER

• Opløsningsmiddelfrit, cremeformet
   hydrofobieringsmiddel på silanbasis

• Høj indtrængningsdybde i betonunder-
   grunden, vanddampgennemtrængelig og
   alkalibestandig

• Reducerer indtrængningen af klorider og
   andre vandopløselige skadestoffer

• Har i forhold til flydende produkter større
   indtrængningsevne, længere bestandighed 
   og behøver kun en i stedet for to eller tre 
   arbejdsgange

• Er miljøvenlig samt frost- & tøsaltbestandig

• Forhindrer fugt i at brede sig bag overfladens
   beskyttelsesmaling

• Nem forarbejdning, tixotropisk, særlig
   økonomisk som følge af kun én arbejdsgang

• Kan uden besvær anvendes på vandrette
   undersider

• Opfylder de tekniske prøvnings- & leverings-
   betingelser jf. ZTV-ING del 3, afsnit 4, OS-A
   henholdsvis retningslinierne for DAfStb/OS-1

• O2A opfylder kravene i DIN EN 1504-2 del 
   2 og DIN V 18026 for anvendelsesformålene:

   – Beskyttelse mod indtrængning af stoffer

   – Regulering af fugtindholdet

   – Forøgelse af den elektriske modstand

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

O2A

PAGEL® IMPRÆGNERING
          OVERFLADEBESKYTTELSESSYSTEM 

                       DIN V18026 OS1
                       OVERFLADEBESKYTTELSESSYSTEM 
                       DIN EN1504–2
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O2A

PAGEL®-IMPRÆGNERING

TEKN ISKE  DATA

 TYPE                                                    O2A
 Form                                                                   cremet
 Farve                                                             mælkehvid
 Basis                                                                       silan
 Virkemiddelindhold                            %                   80
 Massefylde                                    g/cm3                  0,9
 Blandingsforhold                                       brugsfærdig
 Flammepunkt (Koncentrat)                 oC                 +30
 Forarbejdningstemperatur                   
                                   min.                    oC                   +5
                                 maks.                    oC                 +30
 Luftfugtighed                                       %               � 80
 Forarbejdningstid                                      ubegrænset
 Forbrug                                      ca. g/m2         200–400
 Antal påføringer                                                           1
  De angivne styrkeværdier er mindsteværdier, opnået ved prøvning i vores tyske
  produktionsanlæg. Værdier fra andre produktionssteder kan variere.

FORARBEJDN ING

BETONUNDERGRUND:  Alle løse og
vedhæftningshæmmende dele, såvel som cementslam,
fjernes. Støv skylles væk.

Ny beton imprægneres først efter 4 – 6 uger. Nye
reparationslag skal være mindst 28 dage gamle.

O2A påføres ufortyndet med airlesssprøjte eller
rulle/pensel.
Den mælkehvide farve forsvinder efter et stykke tid.
Temperaturen bør være 3 ° over gældende dugpunkt.

RENGØRING: Arbejdsredskaberne rengøres med rent
vand.

Bemærk angivelser om udførelse, lagtykkelser,
materialeforbrug og -tilslag i henhold til DIN V18026,
bilag A og B.
Overensstemmelsescertifikater og EG Konformitetser-
klæringer findes på www.pagel.com

Emballage:   25 kg bøtte
Lagring:        12 måneder ved frostfri opbevaring 

(0 –30 °C) i ubrudt originalemballage.
Sikkerhed:    Ved sprøjtning bør der anvendes 

åndedrætsværn og beskyttelsesbriller
Fareklasse:  Ikke farligt gods, se sikkerhedsdatablad
Prøvning:      O2A:  Generel bygningsmæssig
                     prøvningsattest Nr. P 1860/99-10
            O2B: Generel bygningsmæssig
                     prøvningsattest Nr. P 1860/99-34
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NPD: „No Performance Determined” / „Ikke bestemt”                                                           

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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