
OBSZAR STOSOWANIA

• warstwa sczepna do podΔóg przemysΔowych 
o wysokich wytrzymaΔo∂ciach 
i trudno∂cieralnych

• warstwa sczepna do powΔok podΔóg 
przemysΔowych odpornych na napr∑†enie tnåce

• warstwa sczepna do podΔo†y betonowych od
porównywalnej klasy wytrzymaΔo∂ci betonu
B25

• warstwa sczepna do ogromnych powierzchni 
podΔóg przemysΔowych od porównywalnej 
klasy wytrzymaΔo∂ci betonu B35

• warstwa sczepna dla produktów:

P3A PAGEL-POD∂OGA
Z W∂ÓKNAMI STALI

P3A/15 PAGEL-POD∂OGA
BAZALTOWA

P40 PAGEL–POD∂OGA
PRZEMYS∂OWA

P80 PAGEL–POD∂OGA
PRZEMYS∂OWA

WˆAƒCIWOƒCI

• wysokogatunkowa warstwa sczepna do 
mineralnych powΔok podΔóg przemysΔowych

• poprzez niski wskaΩnik wodno-cementowy
zostaje wytworzona (krótkotrwale) wysoka
wytrzymaΔo∂ç na odrywanie do podΔo†a 
betonowego jak i do powierzchni podΔogi
przemysΔowej

• przy odkrytym zbrojeniu sΔu†y jako dodatkowa
ochrona przed korozjå z wysokim zapasem 
alkalidów

• konsystencja miekko-plastyczna i stosowana 
na odpowiednich powierzchniach jako 
warstwa sczepna (np. przy rampach i wjazdach)

• jest Δatwa w obróbce, nale†y jå jedynie 
zamieszaç z wodå zarobowå

• nie zawiera od chlorków i od skΔadników 
sprzyjajåcych powstawaniu korozji

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
DIN EN ISO 9001 : 2008

• Dost∑pne så nast∑pujåce rodzaje zaprawy
PH10:

PH10 WARSTWA SCZEPNA
DO POD∂OGI
PRZEMYS∂OWEJ (0-1 mm)

PH15 POD∂OGA
BAZALTOWA-WARSTWA
SCZEPNA (0-2 mm)

PH10

PH15

PAGEL®-WARSTWA SCZEPNA
DO POD∂OGI
PRZEMYS∂OWEJ

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



PH10

PH15

PAGEL®-WARSTWA SCZEPNA DO POD∂OGI PRZEMYS∂OWEJ

DANE TECHNICZNE

TYP zaprawy PH10 PH15

uziarnienie mm 0–1 0–2

skΔadnik 1 1

ilo∂ç wody % 16 16

zu†ycie kg/dm3 ok. 2–4 ok. 2–4

rozpΔyw cm 18–22 18–22

czas 10oC minut ok. 90 ok. 90
przerabiania 20oC minut ok. 60 ok. 60

30oC minut ok. 45 ok. 45

temperatura przerabiania
oC +5 +5(najmniejsza)

g∑sto∂ç zaprawy ∂wie†ej kg/dm3 ok. 2,24 ok. 2,30

wytrzymaΔo∂ç 24 h MPa 1,1 1,1
na odrywanie* 7 d MPa 1,8 2,2

28 d MPa 2,2 2,4
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

PODˆO˝E: podΔo†e (betonowe) musi byç mocne,
szorstkie i no†ne oraz wolne od ubytków i wolnych
przestrzeni. Szlam cementowy i powΔoki o zmniejszo-
nej no∂no∂ci nale†y usunåç. Po przygotowaniu podΔo†a
musi ono wykazywaç przyczepno∂ç conajmniej 1,5 MPa
a przy nakΔadaniu podΔogi przemysΔowej o bardzo du†ej
powierzchni wytrzymaΔo∂ç na odrywanie 2 MPa. 
Nawil†yç a† do nasycenia.
Ewentualne rysy w powierzchni betonu nale†y zam-
knåç. Po wypeΔnieniu rys uprzåtnåç z powierzchni
resztki materiaΔu. Na (betonowej) powierzchni obrabia-
nej nie mogå znajdowaç si∑ rysy ruchome. Powierzchni∑
na 24 godziny przed obróbkå nawil†yç, tak aby kapilar-
na aktywno∂ç wchΔaniania wody ju† wi∑cej nie
nast∑powaΔa. W czasie nakΔadania powΔok podΔogi 
powierzchnia musi byç matowo-wilgotna.

MIESZANIE: mieszanka PH10 / PH15 PAGEL-
WARSTWA SCZEPNA POD∂OGI PRZE-
MYS∂OWEJ jest gotowa do u†ytku, musi byç tylko
zamieszana z wodå. OkoΔo 2/3 ilo∂ci wody 
zarobowej wlaç do mieszalnika przeciwbie†nego 
i wsypaç suchå mieszank∑. Mieszaç ok. 3 minut, dolaç
reszt∑ wody i mieszaç jeszcze 2 minuty. Niedu†e ilo∂ci
mieszanki mo†na zamieszaç jednorodnie w odpowied-
nim mieszalniku za pomocå podwójnego mieszadΔa
∂rubowego (na wolnych obrotach) naΔo†onego na wier-
tarce. Dodatkowy czas "dojrzewania” mieszanki nie
jest konieczny.

OBRÓBKA: mieszanka PH10 / PH15 PAGEL-
WARSTWA SCZEPNA POD∂OGI PRZE-
MYS∂OWEJ jest nakΔadana jako jedna du†a
powΔoka na wilgotno-matowe, odpowietrzone podΔo†e
za pomocå twardej szczotki na caΔo∂ci powierzchni
obrabianej. NakΔadanie nast∑pnej powΔoki odbywa si∑
metodå "∂wie†e w ∂wie†e". Przy przerwaniu prac lub
stwardnieniu mateiaΔu nale†y poczekaç by warstwa
sczepna caΔkowicie zwiåzaΔa. Po opowiednim czasie
oczekiwania proces musimy powtórzyç.

temperatura badaμ: 20 °C
opakowanie: 25-kg-worek, 

europaleta 1.000 kg
skΔadowanie: 12 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

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
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* podΔo†e badane: mocny materiaΔ strumieniowo-∂cierny, 
podΔo†e betonowe o klasie wytrzymaΔo∂ci C30/37.
Na 24 godziny przed odbróbkå nawil†yç wodå.
Zu†ycie: warstwa sczepna = 2 kg/m2.

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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