
ANVENDELSE

• Fugemørtel i byggemæssigt tilladte 
PFEIFER-VS®-ISI/BZ-Systemer3D

•  Fyldning af lodrette og vandrette fuger 
i færdigdele af stålbeton

• Fyldning af konstruktionsfuger, spalter og 
hulrum

EGENSKABER

• Svindfri fugemørtel med gel-agtig konsistens
og god formbarhed til maskinel fyldning af 
fuger mellem elementer

• Brandklasse A1 jf. EN 13501 og DIN 4102

• Let fremstilling af blandinger med dobbelt-
blandejern, tvangsblander og egnede 
gennemløbsblandere

• Pumpeegnet med almindelige snekkepumper
med fremføringsmængde tilpasset fugens 
tværsnit 

• Udvikler høje start- & slutstyrker

• Kontrolleret voluminering og dermed optimal 
forskydningsforbindelse i fyldte fugetværsnit

• Frost- & tømiddelbestandig

• Vandtæt 

• Vidtgående tæt mod mineralske olier 

• Lavt v/c-tal 

• Fremmed- & egenovervåget i henhold til
jf. de almindelige bygningsmæssige tilladelser 
DIBt Z-21.8-1792 og Z-21.8-1929

• Bygningsmæssigt tilladt i forbindelse med 
PFEIFER-VS® Skinne-Systemer: 
BZ: Tilladelsesnummer Z-21.8-1792

ISI: Tilladelsesnummer Z-21.8-1929

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

VS®-P

PAGEL® PFEIFER

Klassificering jf. DAfStb VeBMR - Rili

VS®-P PAGEL® PFEIFER

Klasse for flydemål a3

Svindklasse SKVBII

Klasse for tidlig styrke A

Trykstyrkeklasse C60/75

VS®-P
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Eksponeringsklasser jf.
DIN 1045-2 / EN 206-1
PAGEL – PFEIFER

Fugtighedsklasser baseret på betonkorrosion som
følge af alkali-kisel-syre-reaktion

Fugtigheds- WO WF WA WSklasse

tør fugtig fugtig fugtig 
• alkalitilførsel • alkalitilførsel 

udefra udefra 
• stærk dynamisk

påvirkning

VS®-P • • • •

PAGEL-produkternes tilslag er harmløse i henhold til 
DIN EN 12620 Alkaliefølsomhedsklasse E1.
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VS®-P

PAGEL® PFEIFER

FORARBEJDNING

Undergrund/kontaktflade/beton: Rengøres grundigt
ind til sund beton. Alle løse og vedhæftningshæm-
mende dele såvel som cementslam fjernes, for ek-
sempel ved sandblæsning eller højtryksspuling. Un-
dergrunden skal have tilstrækkelig aftræksstyrke (1,5
N/mm2). Der forvandes til kapillar mætning (eventuelt
ved brug af vandtåge, sprøjte eller svamp).

PFEIFER-VS®-Skinne-System: Inden montage fjernes
afdækningstape og kabelløkkerne placeres i korrekt
position. Efter behov fjernes vedhæftningshæmmende
og/eller løse dele (olie, fedt og lignende). Når færdig-
delen er korrekt placeret i konstruktionen skal der i
henhold til de byggemæssige tilladelser sættes et
Ø12 mm ameringsjern gennem løkkerne i hele spaltens
samlede længde. Det er ikke nødvendigt at forvande
inde i VS®-Skinneprofilerne.

FORSKALLING/TÆTNING: Den ene side af en 
færdigdelsfuge lukkes komplet med bagstopprofil,
gummislange eller Pfeifer VS®-P. Ved brug af Pfeifer
VS®-P skal produktet hærde inden videre fyldning.
Derefter - fra den modsatte side - fyldes den resterende,
nu ensidige fuge nedefra og op.
Blandevandskvalitet: Drikkevand.

BLANDING: Mørtlen er brugsfærdig og skal kun blandes
med rent vand. Det meste af vandmængden hældes 
i en egnet blander (f. eks. tvangsblander), mørtlen 
tilføres og der blandes mindst 3 minutter, indtil al
mørtlen er befugtet. Resten af vandet tilføres og der
blandes yderligere ca. 2 minutter, indtil blandingen er
homogen. Forarbejdningen følger straks herefter.

FYLDNING: VS®-P anbringes i fugespalten med 
en egnet snekkepumpe med hastighedsstyring. 
Fugedysen (for eksempel PAGEL® FUGEDYSE
VS®-P) skal være forsynet med fjernstyring fra frem-
føringspumpen. Fugespalten fyldes nedefra og op,
ved at dysen konstant holdes inde i det allerede 
udfyldte materiale således at mørtlen derved trykkes
opad i fugespalten uden luftindeslutninger. Dysen
trækkes frem og tilbage i spalten for at opnå en 
komplet fyldning. Egnede mørtelpumper:
Putzmeister Strobl Strobot 406S; PFT N2V; Putzmei-
ster S3V, Putzmeister S5;  M-Tec Speedy P15V (kun
380V; Mader Variojet FU; Mader WM Mini. Egnet
blande- & fremføringspumpe: M-TEC Duo 2000.

EFTERBEHANDLING: Straks efter fyldning af spal-
terne glattes overfladen ud, for en jævn overgang til
de tilstødende konstruktionsdele.

BEMÆRK: Afhængigt af vejrliget kan det være nød-
vendigt at beskytte fugerne mod enten fordampning
eller kraftig regn. Vær derfor opmærksom på angivel-
serne i DIN 1045-3:2008-08 afsnit 8.7.

Ædelmetaller: Cement og cementbaserede materialer
kan i kontaktområder forårsage et nedbrydende angreb
på armering af metal (ikke jern, men for eksempel 
aluminium, kobber og zink). Kontakt os for teknisk 
rådgivning.

Grænsetemperaturer: +5 til +35 °C

* ikke dimensionsgivende ved fyldning af færdigdels-
fugeprofiler ved PFEIFER VS® Skinnesystemer3D

** Udbredelsesmål byggepladskontrol; udføres 
alternativt med et pvc-rør med 70 mm i indvendig 
diameter, 100 mm højde, smurt med skillemiddel, 
der sættes ud på en fugtig, glat plade og måles

*** fc, cube, målt på prismer, inkl. korrektionsfaktor 0,85

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

Emballage: 25 kg sæk, EUR-palle à 1 ton
Fareklasse: Ikke farligt gods

Se anvisninger på emballagen
Giscode: ZP1

PAGEL produktsammensætning
Cement: jf. EN 197-1
Tilslag: jf. EN 12620
Tilsætningsstoffer: jf. EN 450, abZ

EN 13263 (flyveaske, mikrosilica osv.)
Tilsætningsmidler: jf. EN 934-4
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TEKNISKE DATA

TYPE VS®-P
Kornstørrelse mm 0–2

Lagtykkelse* mm 10–40

Vandmængde % 13

Forbrug kg/dm3 ca. 2

Forarbejdningstid (20 oC) min ca. 60

Udbredelsesmål DIN 18555 mm ca. 170

Udbredelsesmål Byggepladskontrol** mm 120-160

Udvidelse 24 h Vol. % � 0,3

Trykstyrke*** 1 d N/mm2 � 40

7 d N/mm2 � 60

28 d N/mm2 � 70

Bøjningstrækstyrke 1 d N/mm2 � 4

7 d N/mm2 � 7

28 d N/mm2 � 10
De angivne styrkeværdier er mindsteværdier, opnået ved prøvning i vores tyske 
produktionsanlæg. Værdier fra andre produktionssteder kan variere.

Prøvning af mørtelstyrke jf. DIN EN 196-1
Alle angivne testværdier er i henhold til DAfStb VeBMR-Rili

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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