
KASUTUSALA

• tööstuslik põrand suure koormusega 
   olevatesse kohtadesse.

• prügilate laoruumid

• laod, tehased

• remonditöökojad, siseparklad

• tööstus ja autode tootmistöökojad

• tootmis ja konveierliinid

• näitusehallid

• super- ja hüpermarketid

• avalikud väljakud

OMADUSED

• kasutusvalmis mineraalne tööstuslik 
põrand – mineraalsete tugevate lisanditega,
mis on mõeldud kasutamiseks tugeva kom-
posiit kattekihina keskmise kasutusega 
kohtadesse koormusastmega Medium 
(DIN  18560 osa 7).

• sertifitseeritud tulekaitseklass A1 vastavalt 
EU 13501 ja DIN 4102.

• nakkub väga hästi tahkete pindadega

• väga suur kulumiskindlus

• ei lase vett läbi ja peab vastu enamikele õlidele.

• tugev pinnastruktuur ja väga vastupidav 
pakasele ja jäätõrje sooladele.

• lihtne kasutada ja ökonoomne.

• libisemisvaba ja veekindel

• toode on valmis kasutamiseks – sega vaid 
veega.

• lihtne puhastada – mustus ei imbu pinda sisse.

• kõrge kvaliteediga, naturaalsed ja tugevad 
lisandid tagavad põranda suure vastupidavuse
ja pika eluea. 

• tugevate lisaandite klass A (DIN 1100)

• ettevõte on sertifitseeritud 
DIN EN ISO 9001:2008-ga.
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Kokkupuuteklassidesse jagatud vastavalt:
DIN 1045-2 ja EN 206-1
PAGEL®- TÕÖÖSTUSLIK PÕRAND

SPETSIAALNE JA
ANKURDUSSEGU

KANALISEGU BETOONI REMONT JOOGIVEE SEGUJOOTEBETOON KANALISEGU BETOONI KAITSE
TÖÖSTUSLIK
PÕRAND

EHITUSTOOTED VAIGUD
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PAGEL®-TÖÖSTUSLIK PÕRAND                                                 

KASUTAMINE

ALUSPIND: Puhasta korralikult, eemalda aluspõrandalt
kõik lahtised tükid ja võimalik tsemendipiim, õli, rasv,
määrded vmt. kasutades selleks või liivapritsi või
kõrgsurvepesurit kuni betooni täiteained tulevad 
nähtavale. Aluspind peab olema tugevusega
(�1,5N/mm2 , keskmiselt). Puhasta rooste väljapaist-
valtelt armatuurraudadelt  (puhtusaste SA 2 SA2 ½) ja
kata PAGEL MS02 Korrosioonikaitse ja nakke-
kihiga ilma vahedeta. Võimalikud praod aluspõrandas
peavad olema veega küllastatud ja suletud jootebe-
tooni või remondiseguga. Eemalda kõik naket sega-
vad prao parandusest tekkinud 
jäägid enne põranda katmist. Veendu, et aluspõranda
pinda ei ole tulemas uusi pragusid. Jäta servast (seina
äärest) 
remonditavale põrandale 10 mm vahet.

MINERAALNE NAKKEKIHT: PH1 TÖÖSTUSLIKU
PÕRANDA NAKKEKIHT: hoia pind märjana
kuni küllastumiseni (u. 6-24 h). Harja nakkekiht juba
ettevalmistatud pinnale sügavale betoonpõranda 
pooridesse kasutades tugevat harja. Kanna põranda-
segu märg-märjale meetodil nakkekihile.

EPOKSÜVAIGU BAASIL KRUNT: EH1 – EPOK-
SÜVAIK Aluspind peab olema kuiv. Betooni niiskus
peab olema vähem, kui 4%, pinna temperatuur vähe-
malt 10oC. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3o

üle kastepunkti. Kruditav pind peab olema kaitstud
tõusva niiskuse vastu enne kruntimist.

SEGAMINE: Segu on valmis kasutamiseks ja tuleb 
lisada ainult vesi. Kalla enamik veest segumasinasse
jättes väikese osa veest välja. Sega umbes 3 min., lisa
väljajäänud vesi ja sega veel 2 min. 

PAIGALDUS: Paigalda märg  segu mitte veel kuivanud
nakkekihile märg-märjale meetodil tavaliste tööriista-
dega. Seejärel kasuta silumiseks kellut või helikopterit.

VIIMISTLUS: kaitse lahtised pinnad tuule, või võimaliku
liigse kuivamise eest näiteks kile või O1 PAGEL
KATTEKIHIGA või EH 136 PAGEL
EPOKSÜVAIGUGA. Täpsemat informatsiooni
leiate O1 PAGEL KATTEKIHT või 
PAGEL EH136 tootelehtedel, mida teha kui
kasutate segu madalatel temperatuuridel, otsese 
päikese või tuule käes. Palun kontakteeruge meie
klienditeenindusega kui tuleb pakasega põrandat 
paigaldada.

Min-maks paigaldustemperatuur on
�5 oC up to �35 oC

Ladustamine:     12 kuud, kuivas ja kinnises kotis
Pakend:              20 Kg kott, 960 Kg EUR alus
Ohtlikkusklass:  ei ole ohtlikke aineid. 
                            Palun vaata materjalide ohutus lehte.
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TEHNILISED ANDMED

 TÜÜP                                                     P40   P80

 Tera suurus                                      mm          0-4         0-8
 Vee kogus                                           %              8            8
 Töötlemisaeg                                  min.    app. 45  app. 45
 Valukihi paksus                               mm      10–40     30–80
 Kulu 10 mm kihi
 paksuse kohta                               

kg/m2            23
          

23

 Kulumiskindlus (Böhme) 50 cm2     cm3           7,9         8,2
 Tugevate täiteainete grupp (DIN 1100)              A            A
 Survetugevus*                    1 p    N/mm2      � 50      � 50
                                              7 p    N/mm2      � 70      � 70
                                            28 p    N/mm2      � 90      � 90
 Paindetugevus                    1 p    N/mm2        � 5        � 5
                                              7 p    N/mm2      � 10      � 10
                                            28 p    N/mm2      � 14      � 14
 Nakketugevus                     7 p    N/mm2     � 1,5     � 1,5
 Värske segu tihedus                   kg/dm3                   2,4       2,45
 E-moodul (staatiline)          7 p    N/mm2   39.700   41.500
                                            28 p    N/mm2   43.100   44.600
 Kõik tabelis antud näitajad on juhendava iseloomuga, tõestatud meie Saksa 
 tehases. Teistes tehastes tehtud segude näitajad võivad olla teised.
* DIN EN 196-1– vastavuses survetugevustestile

Selles infolehes esitatud teave on koostatud meie klienditeeninduse poolt ja on tulemus põhjalikele uurimistöödele ja pikaajalisele kogemusele. Siiski on need ilma meiepoolse vastutuseta kolmandate
isikute varalistele õigustele ja ei vabasta kasutajat vastutusest kontrollida, et tooted ja paigaldus oleksid sobilikud kavandatud kasutusotstarbega. Esitatud andmed on tuletatud testidest 
normaalsetes kliimatingimustes vastavalt DIN 50014 ja näitavad keskmist väärtust ja analüüsi. Toimetatud kaubal on võimalikud kõrvalekalded näitudes. On võimalik, et soovitused võivad erineda 
sellest, mis on näidatud antud tootelehel. Sel juhul on vajalik meie kirjalik nõusolek.On kliendi vastutus veenduda, et neil on kõige uuem tooteleht ja selle sisu on kehtiv. Meie klienditeenindusel on hea
meel pakkuda abi igal ajal. Me hindame Teie huvi meie toote vastu. See infoleht asendab varem antud informatsiooni. Palun leidke värskeim tooteleht www.pagel .com

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY

INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM

SPEZIAL -BETON GMBH & CO.KG

TEL. �49 20168504-0 · FAX �49 20168504-31

Selbu Holding OÜ
tel. (+372) 53 58 3696

info@betoniplast.eu • www.betoniplast.eu


