
OBSZAR STOSOWANIA

•  wypeΔnianie przy zakotwieniach

•  naprawy miejsc nara†onych na dziaΔanie 
wody pod ci∂nieniem

•  uszczelnianie przej∂ç rur przez elementy
betonowe (sciany, podΔogi)

•  montowanie koΔków rozporowych

•  wypeΔnianie pustych przestrzeni przy 
pracach kafelkowych - fugi

•  zamykanie otworów wyst∑pujåcych przy 
pracach instalacyjnych wszelkiego rodzaju jak
np. ∂lusarskich, elektrycznych, murarskich, 
malarskich itp.

WˆA¤CIWO¤CI

•  szybkowiå†åca zaprawa do wypeΔniania
ubytków i do ka†dego rodzaju napraw (czas
obróbki 2-5 min)

•  szczególnie Δatwa w przerabianiu, musi byç
tylko zamieszana z wodå

•  tworzy mas∑ plastycznå, która w zale†no∂ci
od temperatury ju† po kilku minutach przenosi
obciå†enia

•  wyprodukowana na bazie cementu, nie zawiera
chlorków, nie powoduje nalotów ani powsta-
wania korozji na metalowych elementach

•  wodoszczelna i odporna na dziaΔanie produk-
tów ropopochodnych, jednocze∂nie hamuje
korozj∑

•  rozwija du†e wytrzymaΔo∂ci poczåtkowe.
WytrzymaΔo∂ç na ∂ciskanie wynosi po krótkim
czasie

•  przedsi∑biorstwo certyfikowane
   DIN EN ISO 9001 : 2008
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PAGEL®-ZAPRAWA 
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B1

PAGEL®-ZAPRAWA BLYSKAWICZNA

DANE TECHNICZNE

 TYP zaprawy                                          B1
 wytrzymaΔo∂ç              1 h                    MPa          � 2,5

 na ∂ciskanie              24 h                    MPa           � 30

                                     7 d                    MPa           � 40

                                   28 d                    MPa           � 55

 ilo∂ç wody                                           ok. %         25–30

 czas mieszania                                ok. sek               30
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

PODˆO˝E: dokΔadnie oczy∂ciç; luΩne cz∑∂ci oraz
mleczko cementowe nale†y usunåç; wystarczajåco 
nawil†yç wodå. 

MIESZANIE: zapraw∑ dokΔadnie wymieszaç w mies-
zalniku w proporcji woda : B1 = 1: 2 do 1: 3. 
Czas mieszania –ok. 1 minuta.
Woda zabrobowa: jako∂ç wody pitnel 

OBRÓBKA: B1 PAGEL®-ZAPRAWA BLYS -
 KAWICZNA musi byç przerobiona natych miast po
zamieszaniu.

Przy naprawach w miejscach wtargni∑cia wody grudk∑
zaprawy (jak korek) wcisnåç mocno w naprawiane
miejsce i trzymaç mocno wciskajåc okoΔo 3 minut.

opakowanie:                      pojemnik 15-kg
skΔadowanie:                       9 miesi∑cy, w suchym, 
                                           chΔodnym i nie nara†onym 
                                            na dziaΔanie mrozu
                                           pomiirszczeniu w oryginalym
                                             opakowaniu
klasa niebezpieczeμstwa:  produkt nie posiada substancji

zagra†ajåcej zdrowiu, prosimy
                                           o przestrzeganie wskazówek
                                           podanych na opakowaniu
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Rozwój wytrzymaΔo∂ci

Czas

M
P
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Dane w niniejszym prospekcie, doradztwo techniczne odno∂nie stosowania i inne zalecenia przyj∑te zosatΔy na podstawie obszernych prac badawczych i posiadanego do∂wiadczenia. Nie så one jednak 
wiå†åce - røwnie† co do praw osøb trzecich - i nie zwalniajå one klienta do samodzielnego zbadania i wyprøbowania przydatno∂ci oferowanych produktøw i technologii do stosowania w istniejåcych warunkach. Podane
warto∂ci do∂wiadczalne ustalone zostaΔy w temperaturze 20°C i 50% wilgotno∂ci powietrza. Odnoszå si∑ one do warto∂ci ∂rednich. Mo†liwe jest wyståpienie odchyΔek. Nasi doradcy techniczni ch∑tnie udzielå 
Paμstwu porady. Cieszymy si∑ z Paμstwa zainteresowania naszymi produktami. Z chwilå ukazania si∑ niniejszej karty informacyjnej tracå wa†no∂ç wcze∂niej publikowane informacje o prezdmiotowym produkcie.
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55-300 ŚRODA ŚLA̧SKA / WOJ. DOLNOŚLA̧SKIE

TEL. +48.71.31 72 806 · FAX +48.71.31 76 136

INTERNET: WWW.PAGEL.PL · E-MAIL: INFO@PAGEL.PL

PAGEL®-POLSKA
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


