
OBSZAR STOSOWANIA

• remonty i naprawy poziomych powierzchni 
(PCC-I): mostów, tuneli i budowli betonowych

• reprofilacje powierzchi podΔogowych 
i mostowych 

• uzupeΔnianie nierówno∂ci i ubytków 
w betonie

• jako podkΔad dla kolejnych warstw podΔo†a 
i powΔok

WˆAƒCIWOƒCI

• system naprawczy betonu PCC-I zgodnie 
z ZTV-ING

• zaprawa nadaje si∑ doskonale do obróbki na 
powierzchniach poziomych

• jest modyfikowana tworzywem sztucznym 
i gotowa do u†ytku. Wymaga jedynie dodania 
wody zarobowej, skΔadniki polimerowe znajdujå
si∑ ju† w mieszance w postaci proszku

• umo†liwia dyfuzj∑ pary wodnej, jest odporna
na dziaΔanie mrozu i rozmra†ajåcych soli

• utrudnia przenikanie wgΔ∑bne CO2 i wilgoci, 
(zapobiega karbonatyzacji) odporna na 
przenikanie produków ropopochodnych 
i wody (wΔa∂ciwo∂ci antykorozyjne) 

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
DIN EN ISO 9001 : 2008

• wchodzi w skΔad systemu do naprawy betonu:

MS02 PAGEL-OCHRONA
PRZED KOROZJ∑
I WARSTWA SCZEPNA

MH20 PAGEL-ZAPRAWA PCC
I (0–2,0 mm)

MH80 PAGEL-ZAPRAWA PCC
I (0–8,0 mm)
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PAGEL®-ZAPRAWA DO
NAPRAW (PCC-I)
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Klasy ekspozycji materiaΔu wg normy: 
DIN 1045-2 / EN 206-1 / ZTV-W LB 219
PAGEL – ZAPRAWA DO NAPRAW (PCC-I)

ZAPRAWA DO 
KOTWIENIA I INIEKCJA

NAPRAWA POKRYW
STUDZIENEK

NAPRAWY
BETONÓW

ZAPRAWA DO WODY
PITNEJ

ZAPRAWA DO 
PODLEWEK

ZAPRAWA
KANAˆOWA

FARBY I OCHRONA
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PODˆOGI
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PRODUKTY
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˝YWICE
SYNTETYCZNE

PAGEL Spezial-Beton
GmbH & Co. KG

Werk I / Dorsten

MH20: P.VII .1/25202/8
MH80: P2141/01-110

Polymer
Institut

NPD: „No Performance Determined” / „warto∂ci nie ustalono”
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PAGEL®-ZAPRAWA DO NAPRAW (PCC-I)
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DANE TECHNICZNE

TYP zaprawy MH20 MH80
uziarnienie mm 0–2 0–8
grubo∂ç warstwy mm 6–40 � 30
ilo∂ç wody % 12 9
zu†ycie kg/dm3 ok. 2,0 ok. 2,0
g∑sto∂ç ∂wie†ej zaprawy kg/dm3 ok. 2,2 ok. 2,2
czas obrøbki min. ok. 60 ok. 60
temperatura obrøbki oC +5 – +35 +5 – +35
wilgotno∂ç powietrza % � 100 � 100
wytrzyma¬o∂ç 24 h MPa – –
na ∂ciskanie 7 d MPa � 35 � 35

28 d MPa � 55 � 55
wytrzyma¬o∂ç 24 h MPa – –
na rozciåganie 7 d MPa � 6 � 6
przy zginaniu 28 d MPa � 8 � 8
wytrzymaΔo∂ç 7 d MPa � 2,0 � 2,0
klasa R4 7 d MPa � 2,0 � 2,0
modul Younga 28 d MPa 29.500 31.200
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

USUNI‰CIE KOROZJI: skorodowanå stal
dokΔadnie oczyszczamy z rdzy. Stal odkrywamy
za pomocå lekkiego przecinaka lub innego
odpowiedniego narz∑dzia tak, aby nie rozerwaç
poΔåczenia betonu ze stalå. Stal odkrywamy ok.
20 mm na  koμcach gΔ∑biej ni† stwierdzono
korozj∑. Usuwamy korozj∑ do stopnia czysto∂ci
Sa 2 – 21/2 metodå strumieniowania.  Bezpo∂rednio
po oczyszczeniu zbrojenia nakΔadamy pierwszå
warstw∑ ochrony przed korozjå.

OCHRONA PRZED KOROZJÅ: stal oczyszczonå
z rdzy pokrywamy dokΔadnie zaprawå PAGEL
MS02 – ochronå  przed korozjå (jednocze∂nie
warstwa sczepna) za pomocå p∑dzla, 2-krotnie.
Drugå warstw∑ nakΔadamy po ok. 4-6 godzinach
(20°C), ale w czasie do 24 godzin.

WARSTWA SCZEPNA: PAGEL MS02 -
warstw∑ sczepnå  wcieramy mocno twardå
szczotkå w matowo-wilgotne podΔo†e betonowe
równomiernie i nieprzerwanie. Nanosimy tylko
tyle PAGEL MS02 aby zaprawa PCC byΔa
aplikowana na  jeszcze nie zwiåzanå warstw∑
sczepnå. Czas obróbki warstwy   sczepnej wynosi
okoΔo 20 – 30 minut przy temperaturze 20° C.
Je∂li przed naΔo†eniem zaprawy naprawczej
warstwa sczepna jest caΔkowicie zwiåzana nale†y
poczekaç a† kompletnie stwardnieje i po 4 go-
dzinach naΔo†yç jå ponownie.

TWORZENIE MIESZANKI: materiaΔ MS02,
MH20/MH80 mo†na mieszaç w betoniarce
przeciwbie†nej dodajåc najpierw 2/3 wody i mie-
szajåc przez 3 minuty. Nast∑pnie nale†y dodaç
reszt∑ wody i mieszaç jeszcze przez 2 minuty. Czas
przerabiania mieszanki wynosi ok. 30 minut (20°C).

APLIKACJA: PAGEL-PCC zapraw∑ MH20/
MH80 nakΔadamy na jeszcze nie zwiåzanå
warstw∑ sczepnå, równomiernie. WygΔadzamy
dopiero wtedy, kiedy zaprawa jest ju† troch∑
zwiåzana, tak aby nie zniszczyç przyczepno∂ci.
Je∂li nakΔadamy kilka warstw, czas oczekiwania
pomi∑dzy kolejnymi warstwami wynosi ok. 4 godzin
(20°C). Nowa warstwa sczepna nie jest ju†
konieczna. Je∂li przekroczymy czas oczekiwania 
i 1 warstwa kompletnie stwardnieje, ponownie
musimy oczy∂ciç powierzchni∑, namoczyç wodå
i wetrzeç warstw∑ sczepnå MS02.
MateriaΔ stosowaç nale†y w  temperaturach od
+5°C do +35°C.

PIEL‰GNACJA: zabezpieczenie powierzchni
przeciw odparowaniu wody przez 3 dni nast∑puje
poprzez naniesienie preparatu O1 PAGEL –
OCHRONA PRZED ODPAROWA-
NIEM lub w inny sposób np. przykrycie foliå lub
jutå. Przy wysokich lub niskich temperaturach,
przy du†ym nasΔonecznieniu powierzchni, wietrze,
przeciågu nale†y równie† zastosowaç dodatkowe
zabezpieczenie materiaΔu O1 np. przykrycie foliå.

OBRØBKA

PODˆO˝E BETONOWE: musi byç przygotowane
tak, aby pomi∑dzy betonem i zaprawå PCC
powstaΔa mocna i dΔugowieczna przyczepno∂ç.
Nale†y wi∑c: usunåç uszkodzony beton i zapraw∑,
odkryç skorodowane zbrojenie, usunåç powΔoki,
∂rodki piel∑gnacyjne i mleczko cementowe,
zbadaç wytrzymaΔo∂ci na odrywanie (minimum
1,5 MPa), oczy∂ciç i usunåç luΩne cz∑∂ci betonu,
co najmniej 6-24 godzin przed naΔo†eniem
materiaΔu nawil†yç wodå. Bezpo∂rednio przed
aplikacjå usunåç pozostaΔo∂ci wody. Powierz-
chni∑ starego betonu usuwamy, a† do uzyskania
ziarnistej struktury i chropowatej powierzchni.
Przygotowania podΔo†a muszå przebiegaç zgodnie
z instrukcjami, ró†nymi sposobami np.: poprzez
frezowanie, strumieniowanie wodå pod ci∂nie-
niem lub piaskowanie.

barwa: ∂rednio-szary do ciemno-szarego
opakowanie: 25 kg worek, europaleta 1000 kg
skΔadowanie: 12 miesi∑cy, suche i szczelne 

opakowanie, chroniç przed mrozem
klasa zagro†enia: produkt nie posiada substancji za-

gra†ajåcych zdrowiu, stosowaç wska-
zówki znajdujåce si∑ na opakowaniu

* 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.

UL. LIPOWA 7, KOMORNIKI

55-300 ∏RODA ∏L∑SKA / WOJ. DOLNO∏L∑SKIE

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


