
OBSZAR STOSOWANIA

• zalewanie spoin z poΔåczeniem zamkniætym
siΔowo do Δåczenia betonowych elementów
budowlanych systemu PFEIFER

®
-VS

®

• podlewki prefabrykatów nara†onych na
dziaΔanie siΔ rozciågajåcych i poprzecznych w
po¬åczeniu z systemem PFEIFER

®
-VS

®
-

BOX; z dopuszczeniem do stosowania w
budownictwie

• zalewanie po¬åczeμ: system podpór
s¬upowych PFEIFER

®- ¬åczenie gotowych
podpór s¬upowych z fundamentem betonowym

• system podpór s¬upowych PFEIFER
®- 

¬åczenie gotowych p¬yt ∂ciennych z p¬ytami
pod¬ogowymi

WˆA¤CIWO¤CI

• du†a zdolno∂ç pΔyni∑cia conajmniej 90 minut

• kontrowana obj∑to∂ç i poΔåczenie zamkni∑te
siΔowo

• niewielkie wytwarzanie ciepΔa

• niski wspóΔczynnik spr∑†ysto∂ci podΔu†nej

• odporny na mróz i rozmra†ajåcå sól

• nadaje si∑ do pompowania i Δatwy w obróbce,
tak†e pompå tΔoczåcå i mieszajåcå

• gotowy do u†ytku, jedynie do zamieszania z
wodå

• kontrolowany przyrost obj∑to∂ci

• nie przepuszcza wody, odporny na produkty 
ropopochodne, hamuje korozj∑

• produkcja kontrolowana zgodnie z wymaga-
niami niemieckich norm: "Merkblatt für Ver-
gussmörtel" (DBV)

• dopuszczenie dla dodatków do betonu firmy 
PAGEL do stosowania w budownictwie: 
"Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung”

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
   DIN EN ISO 9001 : 2008

• dopuszczone przez nadzór budowlany
   PFEIFER–VS®-systemy szyn:

   PFEIFER–VS®-systemy szyn ISI3D

   numer dopuszczenia: Z-21.8-1929

  PFEIFER–VS®-systemy szyn BZ3D

   numer dopuszczenia: Z-21.8-1792

  PFEIFER–VS®-Plus-Box
   numer dopuszczenia: Z-21.8-1839

  PFEIFER–VS®-Slim-Box
   numer dopuszczenia: Z-21.8-1875

• odpowiadajå DAfStb-Richtlinie (VeBMR) 
"Produkcja i stosowanie zapraw i betonów 
zalewowych na bazie cementu"

VS®

PAGEL®-BETON ZALEWOWY
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Klasy ekspozycji materiaΔu
wg normy PN-EN 206-1:
PAGEL – BETON ZALEWOWY

klasyfikacja wedΔug DAfStb VeBMR Rili

VS® PAGEL®-BETON ZALEWOWY

skurcz                                                  a3

klasa rozpΔywu                                     SKVB I

klasa wytrzymaΔo∂ci wczesnej              A

klasa wytrzymaΔo∂ci na ∂ciskanie          C60/75

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



VS®

PAGEL®-BETON ZALEWOWY

OBRØBKA

PODˆO˝E: przed deskowaniem lub na krótko przed
naΔo†eniem spoin nale†y nawil†yç powierzchnie kon-
taktowe obrabianego betonu. Przy fabrycznie wyprodu-
kowanych prefabrykatach wychodzimy z zaΔo†enia, †e
w obr∑bie spoin nie znajdujå si∑ ani szlamy cementowe
ani te† inne substancje mogåce zahamowaç przyczep-
no∂ç. W przeciwnym razie nale†y usunåç wszelkie za-
nieczyszczenia stosowanymi do tego celu metodami.

DESKOWANIE SPOIN: z reguΔy elementy ∂cian-
prefabry-katy zostajå ustawione w odst∑pie 20 mm. Po
poΔåczeniu p∑tli VS® z drå†kiem betonowym 
deskujemy spoiny ∂cienne odpowiednim do tego celu
materiaΔem. W zale†no∂ci od wysoko∂ci ∂cian i mate-
riaΔu do deskowania proces zalewania nast∑puje ewen-
tualnie w dwóch etapach (patrz oddzielnie wskazówki
do obróbki)

MIESZANIE: VS® PAGEL® BETON DO 
ZALEWANIA zostaje zamieszany w mieszalniku 
przeciwbie†nym. Do sporzådzenia mieszanki nale†y
ok. 2/3 ilo∂ci wody zarobowej wlaç do mieszalnika
przeciwbie†nego i nast∑pnie wsypaç suchå mies-
zank∑. Mieszaç ok. 3 minut, dolaç reszt∑ wody i mies-
zaç jeszcze 2 minuty. Bezpo∂rednio po tym nale†y wy-
konaç podlewk∑.

ZALEWANIE: nale†y wykonywaç mo†liwie bez przerw
do osiågni∑cia odpowiedniej wysoko∂ci wypeΔnienia.
Obróbk∑ produktu VS® PAGEL® BETON DO 
ZALEWANIA mo†emy przeprowadziç systemem
wå†-lejek. Do wi∑kszych powierzchni przerabianych 
polecamy u†ycie systemów tΔoczåcych nap∑dzanych 
∂limakowo (prosimy o u†ycie oddzielnnych wskazówek
do obróbki)

PIEL‰GNACJA: po zdj∑ciu desekowania spoiny z za-
prawy nale†y chroniç przed przedwczesnym wysycha-
niem (nawil†aç wodå lub u†yç O1 PAGEL-
ŚRODKA DO OCHRONY POWIERZCHNI).
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skΔadowanie:           12 miesi∑cy, suche pomieszczenie i
szczelne opakowanie

opakowanie:            worek-25-kg, europaleta 1.000 kg
klasa zagro†enia:    produkt nie posiada substancji za-

gra†ajåcych zdrowiu,
przestrzegaç wskazówek 
podanych na opakowaniu

KOD GIS:                   ZP1

DANE TECHNICZNE

 TYP                                                           VS®

 uziarnienie                                            mm             0–5

 wysoko∂ç podlewki                             mm       20–120

 ilo∂ç wody                                               %               12

 zu†ycie                                            kg/dm3            2,00

 g∑sto∂ç ∂wie†ej zaprawy         ok. kg/dm3              2,3

 wskaΩnik przepΔywu       zaraz              cm           � 70

                                       30 min.              cm           � 62

 czas obróbki (20 oC)                             min.         ok. 90

 wskaΩnik p∑cznienia        24 h         Vol. %          � 0,5

                                           28 d         Vol. %          � 0,5

 wytrzymaΔo∂ç                    1 d             MPa           � 40

 na ∂ciskanie*                      7 d             MPa           � 70

 (DIN 1164)                           28 d             MPa                       � 80

 
pryzmat 4x4x16 cm

           90 d             MPa           � 90

 wytrzymaΔo∂ç na                1 d             MPa             � 4

 rozciåganie                        7 d             MPa             � 6

 przy zginaniu                    28 d             MPa                           � 8

                                           90 d             MPa           � 10

 moduΔ Younga                    7 d             MPa        33.000

                                           90 d             MPa                35.000
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

zΔåcze elementów
∂ciennych

zΔåcze elementu
∂ciennego 
i naro†nego

zΔåcze elementu
∂ciennego 
i podpory

* 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 SL

55-300 ŚRODA ŚLA̧SKA / WOJ. DOLNOŚLA̧SKIE

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

NPD: „No Performance Determined” / „warto∂ci nie ustalono”                                  


