
OBSZAR STOSOWANIA

•  naprawa ubytków, kraw∑dzi, uzupeΔnianie
spoin, rys, nierówno∂ci ∂cian i puΔapów

•  pod¬o†e pod warstw∑ ochronnå powierzchni
np. O2C i O2DE

•  wyrównywanie betonu przy pracach na-
prawczych 

•  nak¬adanie warstw na prefabrykaty betonowe,
mury i powierzchnie betonowe

WˆA¤CIWO¤CI

•  szpachlówka wype¬niajåca o  uziarnieniu 
0–0,5 mm do warstw o grubo∂ci 1,5-6 mm

•  doskona¬a do powierzchni poziomych, 
pionowych jak i do prac puΔapowych

•  nadaje si∑ do nak¬adania metodå natrysku

•  szczególnie ¬atwa w przerabianiu, bardzo
stateczna i przyczepna 

•  modyfikowana tworzywem sztucznym 
i gotowa do u†ytku, wymaga jedynie 
dodania wody zarobowej, sk¬adniki polimerowe
znajdujå si∑ ju† w mieszance w postaci proszku

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

•  po kilku godzinach (od 10°C) mo†na poma-
lowaç farbå do ochrony betonu O2C-PAGEL

•  hamuje proces karbonatyzacji, zapobiega 
wnikaniu CO2 i wilgoci

•  do u†ytku na powierzchniach zewn∑trznych 
i wewn∑trznych.

•  w praktyce wielokrotnie sprawdzona na budo-
wach  w trudnych warunkach klimatycznych

•  przedsi∑biorstwo certyfikowane
DIN EN ISO 9001 : 2008

•  Wchodzi w skΔad systemu do naprawy 
betonu:

  MS02  PAGEL-OCHRONA PRZED

KOROZJĄ I WARSTWA 

SCZEPNA

  MS20  PAGEL- ZAPRAWA DO

 NAPRAW (0–2 mm)

  02C     PAGEL-FARBA 

                         OCHRONNA DO BETONU

  02DE   PAGEL-FARBA 

OCHRONNA DO BETONU

MS05

PAGEL®-SZPACHLÓWKA
               (PCC)

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

PAGEL-Spezial-Beton 
GmbH & Co. KG
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MS05

PAGEL®-SZPACHLÓWKA (PCC)

DANE TECHNICZNE

 TYP zaprawy                                      MS05
 uziarnienie                                      mm                0–0,5
 grubo∂ç warstwy                           mm                 1,5–6
 ilo∂ç wody                                        %                     15
 zu†ycie (∂wie†a zaprawa)            kg/m2                  ok. 2
 g∑sto∂ç ∂wie†ej zaprawy         kg/dm3           ok. 2,050
 warto∂ç woda/cement                                            0,40
 czas obróbki                                  min.                ok. 45
 wytrzyma¬o∂ç            24 h            MPa                  �15
 na ∂ciskanie                 7 d            MPa                  �35
                                     28 d            MPa                  �45
 wytrzyma¬o∂ç na        24 h            MPa                    �3
 rozciåganie                   7 d            MPa                    �6
 przy zginaniu             28 d            MPa                    �8
 wytrzyma¬o∂ç na           7d                                    � 1,5
 odrywanie                   28 d                                    � 1,5
 Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanymi w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

POD˚O˝E: dokΔadnie oczy∂ciç: luΩne cz∑∂ci oraz
mleczko cementowe usuwaç spr∑†onå wodå lub innå
metodå a† do otrzymania twardego podΔo†a, 
z przyczepno∂ciå ok. 1,3 MPa. Nawil†yç wodå a† 
do nasycenia.

MIESZANIE: 2/3 wody zarobowej (maks. 15% ilo∂ci =
3,75 l na worek) wlaç do mieszalnika, wsypaç suchå
mieszank∑ i mieszaç ok. 3 minut, dolaç reszt∑ wody 
i mieszaç jeszcze 2 minuty a† do otrzymania jednolitej
masy.

OBRÓBKA: Bezpo∂rednio przed aplikacja usunåç
nadmiar wody. Nanie∂ç MSO5 PAGEL-SZPACH-
LÓWKA (PCC) i wygΔadziç. Przy rozprowad  zaniu
metodå natrysku prosimy o technicznå konsultacj∑ 
z naszym przedstawiecielem.

OBRÓBKA KO˜COWA: powierzchni∑ chroniç przed
dziaΔaniem wiatru, przeciågu i przedwczesnym 
wysychaniem poprzez u†ycie folii, juty lub pomalowa-
nie powierzchni O2C PAGEL-FARBA OCH -
RONNA DO BETONU.
Powierzchni nie wykaμczaç mokrym p∑dzlem lub kielniå.

sk¬adowanie:         12 miesi∑cy, suche i szczelne 
                               opakowanie
opakowanie:          25 kg worek, europaleta 1000 kg
transport:               produkty nie zawierajå sk¬adników

zagra†ajåcych zdrowiu
gatunki cementu:  mogå byç na †yczenie klienta zmie-

nione tym samym zmieniajå si∑
równie† 
techniczne w¬a∂ciwo∂ci produktu.
Pytania prosimy kierowaç do 
naszych doradców technicznych.
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NPD: „No Performance Determined” / „warto∂ci nie ustalono”                                                

Przy naprawach betonu zgodnie z EN 1504-3 nakΔadamy
system ochron y przed  karbonizacjå równie† zgodnie 
z EN 1504-2.

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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