
OBSZAR STOSOWANIA

• turbiny, kompresory, generatory

• elektrownie wiatrowe

• szyny dΩwigów, suwnic, radioteleskopów

• zaprawa wysokowytrzymaΔa do magazynów 
wysokiego skΔadowania

WˆAƒCIWOƒCI

• V1/30 HF (0–3 mm) beton do podlewek
V1/60 HF (0–6 mm) beton do podlewek

• zwiåzana cementem, nie zawiera chlorków

• zaprawa gotowa, wymaga tylko zamieszania 
z wodå

• wysokie wytrzymaΔo∂ci poczåtkowe i koμcowe

• kontrolowane zmiany obj∑to∂ci

• Δatwa w aplikacji, nadaje si∑ do pompowania

• niska warto∂ç wspóΔczynnika w/c

• odporna na mróz i rozmra†ajåcå sól

• umo†liwia dyfuzj∑ pary wodnej

• wysoka odporno∂ç na zm∑czenie

• bezskurczowa

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
DIN EN ISO 9001 : 2008

HF PAGEL®-ZAPRAWA
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Klasy ekspozycji materiaΔu
wg normy PN-EN 206-1:
PAGEL – ZAPRAWA WYSOKOWYTRZYMAˆA DO PODLEWEK
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PAGEL®-ZAPRAWA WYSOKOWYTRZYMAŁA DO PODLEWEK

OBRØBKA

POD˚O˝E: dokΔadnie oczy∂ciç; luΩne cz∑∂ci oraz
szlam cementowy, olej i inne usunåç strumieniowaniem
lub innå metodå a† do otrzymania no∂nego podΔo†a 
o przyczepno∂ci �1,5 MPa. Namoczyç a† do nasycenia
na ok. 6 godzin przed podlewkå.

DESKOWANIE: powinno byç no∂ne i stabilnie zakot-
wione a styk z betonem podΔo†a starannie uszczelniç
suchå zaprawå lub piaskiem.

MIESZANIE: ok. 2⁄3 wody zarobowej wyliczonej na ilo∂ç 
przerabianej zaprawy wlaç do mieszalnika prze-
ciwbie†nego i wsypaç do niej suchå zapraw∑. Mieszaç
3 minuty, dolaç reszt∑ wody (1/3) i mieszaç kolejne 
2 minuty a† do uzyskania jednorodnej masy. 
Bezpo∂rednio po tym nale†y wykonaç podlewk∑.

PODLEWANIE: nale†y wykonywaç mo†liwie bez przerw
i z jednej strony podlewanego elementu lub naro†a.
Przy du†ych powierzchniach –wylewaç od ∂rodka pΔyty
za pomocå leja lub pompy do zaprawy.

UWAGA: odkryte powierzchnie podlewki chroniç co
najmniej 3 dni prze przedwczesnym odparowaniem
wody, przeciågiem, oraz dziaΔaniem promieni sΔone-
cznych, poprzez polewanie wodå i nakrywaniem foliå
lub u†ycie ∂rodka do piel∑gnacji PAGEL O1.
MateriaΔ stosowaç nale†y w  temperaturach od +5 °C
do +35 °C.

Przy temperaturach minusowych prosimy o kontakt 
z naszym doradcå technicznym. Niskie temperatury 
i zimna woda zarobowa opóΩniajå przyrost wytrzymaΔo∂ci
oraz rozpΔywalno∂ç zaprawy a wysokie przyspieszajå je.

Sk¬adowanie: 12 miesi∑cy, suche pomieszczenie, 
szczelne opakowanie

Opakowanie: worek 20 kg, europaleta 960 kg, 
1000 kg big-bag

Klasa zagro†enia: produkt nie posiada substancji 
zagra†ajåcych zdrowiu, przestrzegaç
wskazówek podanych na 
opakowaniu. 

Gatunki cementu: mo†e byç zmieniony (na †yczenie 
klienta), tym samym zmieniajå si∑
wΔa∂ciwo∂ci techniczne produktu.

Wszystkie badania przeprowadzane så zgodnie 
z wytycznymi DafStb-VeBM3-Rili/PN EN 206-1: 
„Produkcja i stosowanie cementowych zapraw i betonów
zalewowych.
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DANE TECHNICZNE

TYP zaprawy V1/30HF V1/60HF

uziarnienie mm 0–3 0–6

grubo∂ç warstwy mm 30–300 40–400

ilo∂ç wody zarobowej
min. /max. % 9 9

zu†ycie kg/dm3 ok. 2,3 ok. 2,3

g∑sto∂ç zaprawy 
∂wie†ej kg/dm3 ok. 2,45 ok. 2,45

czas obróbki 
przy 20oC min. ok. 60 ok. 60

wska nik 5 min. cm � 55 –
pΔynno∂çi (rynna) 30 min. cm � 45 –

wska nik 5 min. cm � 60 � 60
rozpΔywu 30 min. cm � 52 � 52

p∑cznienie 24h Vol.% + 0,1 + 0,1

wytrzymaΔo∂ç 24 h N/mm2 � 70 � 70
na ∂ciskanie* 7 d N/mm2 � 90 � 90

28 d N/mm2 � 130 � 115

56 d N/mm2 � 135 � 120

91 d N/mm2 � 135 � 120
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

V1/30HF

V1/60HF

DAfStb dyrektywy V1/30HF i V1/60HF:
Produkcja i stosowanie cementowych zapraw 
i betonów zalewowych.

V1/30HF V1/60HF
skurcz f1 a2

klasa rozpΔywu SKVM 0 SKVB 0

klasa wytrzymaΔo∂ci wczesnej A A

klasa wytrzymaΔo∂ci na ∂ciskanie C100/115 C100/115

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

V1/30HF: czynnik korelacji wytrzymaΔo∂çi:
wytrzymaΔo∂ç na ∂ciskanie sΔupowa 40x40x160mm: wytrzymaΔo∂ç na 
∂ciskanie kostkowa 150mm3 = 1,0
Wszyskie badane parametry odpowiadajå DAfStb VeBMR-Rili.

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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