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Mortare de subturnare

Mortare cu fibre de oøel

Mortare speciale de 
subturnare

Mortare de ancorare

Mortare pentru repararea 
betoanelor

Mortare de reparaøii

Vopsele de protecøie a 
betoanelor

Pardoseli industriale

Materiale pentru 
construcøii

Råμini

De la specialiμti...

De peste 35 de ani firma PAGEL
S P E Z I A L - B E T O N contribuie în mod
hotårâtor la dezvoltarea mortarelor de
subturnare μi a altor mortare speciale.
SISTEMUL-PAGEL-VERGUSS
a devenit în acest
proces, o noøiune de
calitate recunoscutå
pe plan mondial. Paleta
largå de produse
fabricate integral în
Germania, o calitate
constantå a produselor
μi asistenøa tehnicå lårgitå
acordatå clienøilor noμtri, au 

adus întreprinderii noas-
tre renumele de care se
bucurå aståzi. A livra

clienøilor noμtri în permanenøå
calitatea doritå este pentru noi o
datorie. Cerinøelor μi problemelor dumnea-
voastrå le vom råspunde cu o consultanøå
tehnicå corespunzåtoare, cu soluøionarea
problemelor specifice în construcøii μi cu
calitatea deosebitå a produselor noastre.

Contactaøi-ne!

Internet: www.pagel.ro
eMail: office@pagel.ro

* = Filiale proprii

Fabrica Essen

Fabrica Dorsten

PAGEL ÎN  LUME

Flyer RO 11/12 Rev. 18

PAGEL*
– GERMANIA
– FRANØA
ELVEØIA
OLANDA
BELGIA
AUSTRIA
ITALIA

PAGEL*
– INDIA
PAKISTAN

EGIPT

SPANIA 
PORTRUGALIA

TAIWAN

JAPONIA

CHINA

RUSIAMAREA BRITANIE

POLONIA
CEHIA

SLOVACIA
UNGARIA
ROMÂNIA
CROAØIA
UCRAINA

AUSTRALIA

QATAR
EAU

THAILANDA
INDONEZIA

COREA

FINLANDA
NORVEGIA
DANEMARCA
SUEDIA

PAGEL*
– SUA
CANADA

AFRICA DE SUD



Mortare de reparaøie – PAGEL

� Mortar universal pentru reparaøii pe
suprafeøe verticale μi orizontale

� Mortar rapid de reparaøie pentru 
suprafeøe de beton sau de mortar, 
poate fi pus dupå douå ore sub sarcinå

Mortare de canal – PAGEL

� Mortar de canal cu rezistenøå mare faøå 
de agenøi chimici

Mortare pentru recipienøi
de apå potabilå – PAGEL

� Mortar TW pentru instalaøii 
de apå potabilå

Materiale de protecøie a
suprafeøei betonului – PAGEL

� Impregnarea suprafeøelor de
beton sau de mortar

� Acoperirea suprafeøelor – 
aplicabilå μi pe strat 
suport umed

� Vopsele de protecøie a 
betonului sau paste de ciment

Mortare de subturnare μi cu fibre 
de oøel – PAGEL

� Mortare de subturnare cu capacitate
mare de curgere pentru subturnarea de
utilaje, stâlpi, lagåre de pod, etc.

� Mortare de umplere
cu consistenøå 
plasticå

� Mortare bazaltice
pentru locuri de muncå
cu temperaturi ridicate

� Mortare cu fibre de oøel
pentru sarcini grele

� Mortar de subturnare cu rezis-
tenøe iniøiale μi finale foarte mari

Mortare speciale de 
subturnare μi de 
ancorare – PAGEL

� Mortare rapide μi foarte rapide
de subturnare pentru punere
sub sarcinå la timp scurt

� Mortare de ancorare pentru construcøii miniere μi
umplerea de goluri

Mortare pentru repararea 
betonelor – PAGEL

� Protecøie anticorozivå
combinatå cu amorså

� Mortar PCC pentru toate 
domeniile de utilizare

� Maså de μpaclu PCC cu 
prelucrare uμoarå

� Mortar de torcretare pentru 
aplicare prin procedeu uscat 
μi prin procedeu umed

� Sistem PAGEL de reparare a betoanelor controlat
în conformitate cu normativul german ZTV-ING

Pardoseli industriale –
PAGEL

� Pardosealå cu fibre de
oøel pentru hale industriale
– cu bazalt μi pentru 
zone cu temperaturi 
ridicate

� Şape autonivelante pentru 
interior μi exterior

Materiale auxiliare pentru construcøii

� Mortar ultrarapid pentru imper-
meabilizåri μi lucråri de montaj, 
cu întårire aproape instantanee 
μi punere imediatå sub sarcinå

� Flexkleber pentru faianøå

Råμini sintetice – PAGEL

� Grunduiri pentru straturi suport umede, uscate 
sau rugoase

� Acoperiri autonivelante
cu acoperire elasticå a fisurilor,
eventual conductoare μi cu 
proprietåøi antiscânteie

� Lacuri de acoperire
pigmentate μi rezistente
la influenøe climatice, uti-
lizabile μi în instalaøii de
apå potabilå

� Mortar de subturnare cu rezis-
tenøe foarte mari

… noi producem morta
re excepøionale

- pretutindeni!


