
OBSZAR STOSOWANIA

• kotwienie i iniekcje w skaΔach, gruntach, 
betonach, murach

• wypeΔnianie pustek pod posadzkami 
betonowymi

• wypeΔnianie rys, spoin i ubytków w betonie

• wzmacnianie podΔo†a pod klawiszujåcymi 
pΔytami betonowymi

• podlewki pod sΔupy, szyny, urzådzenia itp.

• iniekcje kabli spr∑†ajåcych

• remonty oczyszczalni ∂cieków; wypeΔnianie
przestrzeni mi∑dzy betonem a ochronnymi
pΔytami odpornymi na dziaΔanie chemikaliów

WˆAƒCIWOƒCI

• na bazie cementu

• du†a zdolno∂ç pΔyni∑cia

• niekurczliwa

• nie zawiera dodatków kruszywa

• Δatwy w obróbce, musi byç tylko zamieszany
z wodå

• rozwija du†e wytrzymaΔo∂ci poczåtkowe 
i koμcowe oraz wysokå przyczepno∂ç

• nie przepuszcza wody, odporny na dziaΔanie 
produktów ropopochodnych, powstrzymuje
korozj∑

• klasa odporno∂çi ogniowej A1 wg EN 13501

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
DIN EN ISO 9001 : 2008

• system PAGEL-ZACZYN DO
KOTWIENIA I INIEKCJI sklada si∑ 
z nast∑pujåcych produktów:

E1F PAGEL-ZACZYN
CEMENTOWY DO
KOTWIENIA I INIEKCJI

E1F

PAGEL®-ZACZYN CEMENTOWY
DO KOTWIENIA I INIEKCJI

ZAPRAWA DO 
KOTWIENIA I INIEKCJA

NAPRAWA POKRYW
STUDZIENEK

NAPRAWY
BETONÓW

ZAPRAWA DO WODY
PITNEJ

ZAPRAWA DO 
PODLEWEK

ZAPRAWA
KANAˆOWA

FARBY I OCHRONA
BETONU

PODˆOGI
PRZEMYSˆOWE

PRODUKTY
BUDOWLANE

˝YWICE
SYNTETYCZNE
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Klasy ekspozycji wg
DIN 1045-2 i EN 206-1
PAGEL – ZACZYN CEMENTOWY DO

KOTWIENIA I INIEKCJI

E1F
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E1F

PAGEL®-ZACZYN CEMENTOWY DO KOTWIENIA  I INIEKCJI

DANE TECHNICZNE

TYP zaprawy E1F

uziarnienie mm 0–0,125

ilo∂ç wody % 35

zu†ycie kg/dm3 1,5

g∑sto∂ç mieszanki ∂wie†ej kg/dm3 1,965

lepko∂ç lejek 5 min. s � 40
Marsha: dysza 8 mm 60 min. s � 50

p∑cznienie 1d obj. % +0,5

wytrzyma¬o∂ç* 2 h MPa –
na ∂ciskanie 4 h MPa –
EN 196-1 1 d MPa � 30

7 d MPa � 45

28 d MPa � 60

wytrzyma¬o∂ç 2 h MPa –
na rozciåganie 4 h MPa –

1 d MPa � 4

7 d MPa � 6

28 d MPa � 7
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

POD˚O˝E: dokΔadnie oczy∂ciç; luΩne cz∑∂ci oraz szlam
cementowy usunåç; wystarczajåco nawil†yç wodå

MIESZANIE: ok. 3/4 ilo∂ci wody zarobowej wlaç do
mieszalnika i wsypaç suchå mieszank∑ mieszaç ok. 
3 minut, dolaç reszt∑ wody i mieszaç dalsze 2 minuty.

Bezpo∂rednio po przygotowaniu materiaΔu powinna na-
ståpiç aplikacja poprzez pompowanie, wtΔaczanie lub
iniekcj∑. 

APLIKACJA:
czas obróbki: E1F

ok. 45 min. (przy 30 °C)
ok. 60 min. (przy 20 °C)
ok. 90 min. (przy   5 °C)

zakotwienia: otwory kotwowe nale†y zalewaç ok. 5 cm
pod kraw∑dziå otworu aby zlikwidowaç ewentualne
pustki powietrza. Po zalaniu otworu osadziç kotw∑.
podlewki: kraw∑dΩ podlewki o szeroko∂ci ok. 5 cm
wraz z pΔytå maszyny nale†y zadeskowaç, a wszystkie
przestrzenie pomi∑dzy szalunkiem a betonem uszczelniç
piaskiem, piankå lub suchå zaprawa. Zaprawa mo†e
byç aplikowana przez rynn∑ lub wå† gumowy. Nale†y
wykonywaç jå nieprzerwanie z jednego kierunku a† 
do wypeΔnienia caΔej przestrzeni pod podstawå. 
W przypadku podlewania du†ych powierzchni materiaΔ
mo†na pompowaç np. pompå firmy PABEC.
iniekcja: mo†na przeprowadzaç maszynowo bådΩ r∑cz-
nie zawsze w kierunku od doΔu do góry (w przypadku
iniekcji w pΔaszczyΩnie pionowej) poprzez umieszczone
w uprzednio wywierconych otworach pakery. MateriaΔ
nale†y wtΔaczaç pod ci∂nieniem do momentu ukazania
si∑ iniektu w kolejnym otworze iniekcyjnym. Zamknåç
iniektowany paker i rozpoczåç iniekcj∑ w kolejnym
pakerze. Ci∂nienie nale†y kontrolowaç, aby nie dopro-
wadziç do rozsadzenia naprawianego elementu.
Ewentualne powstaΔe podczas iniekcji ubytki betonu
lub przecieki nale†y uzupeΔniaç materiaΔem PAGEL
B1 – zaprawa bΔyskawiczna. Po przeprowadzeniu
iniekcji w caΔym elemencie po okoΔo 60 – 90 minutach
mo†na przeprowadziç iniekcj∑ uzupeΔniajåcå.

PIEL‰GNACJA: zabezpieczenie powierzchni przeciw
odparowaniu wody nast∑puje poprzez naniesienie
preparatu O1 PAGEL – OCHRONA PRZED
ODPAROWANIEM lub w inny sposób np.
przykrycie foliå lub jutå. Przy wysokich lub niskich tem-
peraturach, przy du†ym nasΔonecznieniu powierzchni,
wietrze, przeciågu nale†y równie† zastosowaç dodatkowe
zabezpieczenie materiaΔu O1 np. przykrycie foliå.

TEMPERATURY: przy podlewkach przy niskich 
(<5 °C) oraz wysokich (>35 °C) temperaturach
dostarczymy Paμstwu dodatkowych, szczególnych
wskazówek, które muszå byç bezwzgl∑dnie
przestrzegane.

skΔadowanie: 12 miesi∑cy, suche pomieszczenie i
szczelne opakowanie

opakowanie: worek-25-kg, europaleta 1.000 kg
klasa zagro†enia: produkt nie posiada substancji za-

gra†ajåcych zdrowiu,
przestrzegaç wskazówek 
podanych na opakowaniu

KOD GIS: ZP1

Poni†ej wymienione surowce, ktore znajdujå 
zastosowane w zaprawie PAGEL:
Cement:  zgodnie z PN EN 197-1
Kruszywa: zgodnie z PN EN 12620:2002
Domieszka do betonu: popioΔy hutnicze i krzemiany 

zgodnie z PN EN 450,PN EN 13263
Dodatki do betonu: zgodnie z PN EN 934-4

* badanie wytrzymaΔo∂ci ∂ciskania zaprawy wg. EN 196-1
badanie wytrzymaΔo∂ci ∂ciskanie betonu wg. EN 12390-3

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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