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Zaprawa do podlewek 
Zaprawa z w¬óknami stali

Podlewki specjalne
Zaprawa do zakotwieμ

Zaprawa do napraw betonów
Farba do ochrony betonu

Pod¬ogi przemys¬owa
Produkty budowlane

˝ywice reaktywne

Od ponad 40 lat firma PAGEL SPEZIAL-
BETON & CO. KG, w Essen kieruje rozwo-
jem badaμ nad ulepszeniem zapraw i innych
mieszanek specjalnych. SYSTEM-
ZAPRAW-PAGEL jest w wielu krajach spra-
wdzony i uznany jako
symbol ∂wiatowej
jako∂ci. Ogromna 
i zró†nicowana paleta
produktów, sta¬a,
wysoka jako∂ç pro-
dukcji równie† spe-
cjalistyczne doradztwo
techniczne, wypracowa¬o nasze-

mu przedsi∑biorstwu
doskona¬e imi∑. Naszym

obowiåzkiem sta¬o si∑ dostarcza-
nie Paμstwu jako∂ci na stale jed-
nakowym, wysokim poziomie.
Zgodnie z tymi zasadami nasze przedsi∑biorstwo
posiada europejskie ∂wiadectwo jako∂ci w nor-
mach EN ISO 9001. Poprzez wysoko wykwalifiko-
wany personel i doskona¬e produkty, s¬u†ymy
Paμstwu poradå przy rozwiåzywaniu specjalisty-
cznych problemów budowlanych.

Prosimy zadzwoniç! 

Znajdziecie nas te† w Internecie:
http://www.pagel.com

Fabryka 
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PAGEL-Zaprawy do napraw

� Zaprawa uniwersalna do napraw
powierzchni ∂cian i pod¬óg

� Zaprawa szybkowiå†åca do napraw
powierzchni zapraw i betonów przeno-
szåca po 2 godz. obciå†enia

PAGEL-Zaprawa do kanaΔów

� Zaprawa do kana¬ów z wysokå odporno∂ciå
na agresywne dzialanie chemikaliów

PAGEL-Zaprawa do kontaktu
z wodå pitnå

� TW-zaprawa do styku z wodå pitnå

PAGEL-Farby chroniåce beton

� Impregnowanie betonów 
i powierzchni zapraw

� Zabezpieczenie antykorozyjne
betonu rownie† na wilgotno-
matowym pod¬o†u

� Farba ochronna do betonu,
elastyczna

PAGEL-Podlewka- 
i zaprawa z w¬óknami stali

� Samorozlewajåca si∑ zaprawa do
podlewania maszyn, s¬upów, ¬o†ysk
mostów itp.

� Zaprawa do podbijania
o plastycznej konsystencji

� Zaprawa bazaltowa
stosowana w obszarze
wysokich temperatur

� Zaprawa z w¬øknami
stali stosowana przy
szczególnie wysokich 
obciå†eniach

� Zaprawa wysokowytrzymaΔa
do podlewek.
Wysokie wytrzymaΔo∂ci
poczåtkowe i koμcowe

PAGEL-Podlewki
specjalne i zaprawa
do kotwieμ

� Zaprawa szybkowiå†åca
i zaprawa b¬yskawiczna
przenoszå po krótkim czasie obciå†enia

� Zakotwienia w górnictwie i wype¬nianie pustych
przestrzeni

PAGEL-Naprawy betonów

� Kombinacja ochrony przed
korozjå i warstwy sczepnej

� Zaprawa z PCC uniwersalna do
ró†norodnych napraw

� Szpachlówka z PCC –
elastyczne nak¬adanie

� Zaprawa do natrysku z
PCC metodå na mokro 
i na sucho

� Ca¬y system PAGEL-Naprawa betonów zosta¬
sprawdzony przez niemiecki ZTV-ING

PAGEL-Pod¬ogi
przemys¬owe

� Pod¬oga z w¬óknamistali
dla hal przemys¬owych 
z bazaltem do zastosowania
równie† przy wysokich 
temperaturach

� Jastrych p¬ynny do zastosowania
wewnåtrz i na zewnåtrz obiektów

PAGEL-Produkty budowlane

� Zaprawa b¬yskawiczna, wiå†e 
i przenosi obciå†enia natychmiast,
do uszczelniania i monta†y

� Uniwersalny klej do p¬ytek, 
do wszechstronnego zastosowania

PAGEL-˝ywice 
reaktywne

� gruntowanie 
suchego, mokrego albo 
matowego pod¬o†a

� Samorozp¬ywajåce si∑
pow¬oki-przewodzå
pråd elektryczny 
i zamykajå rysy

� przepuszczajåce
wod∑ fugi brukowe

� pigmentowane i
odporne na dzia¬anie
ró†norodnych czynników
atmosferycznych lakiery
kryjåce, równie† do instalacji
z wodå pitnå

� zaprawa wysokowytrzymala do podlewek
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