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Há mais de 40 anos, a PAGEL SPEZIAL-
BETON vem desenvolvendo argamassas flui-
das e especiais com pioneirismo. O SISTE-
MA DE ARGAMASSA FLUIDA com a
famosa marca V1® tornou-se uma referência
mundial em qualidade.
A reputação da nossa
empresa se construiu
graças à nossa extensa
gama de produtos, a sua
qualidade constante e
um serviço completo de
assistência ao cliente.
O nosso compromisso é fornecer

ao cliente a qualidade
esperada sempre com 
o mesmo padrão.

Atendemos aos seus requisitos 
e necessidades por meio de con-
sultoria técnica orientada ao cliente, soluções
específicas à sua construção e alta qualidade de
produtos.

Entre em contato conosco! 

Internet: www.pagel.com
eMail: info@pagel.com

* = sedes próprias

Fábrica em Essen,
Alemanha

Fábrica em Dorsten, Alemanha
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PAGEL-Argamassa para reparos

� Argamassa comum para reparos
de pisos e paredes

� Argamassa para reparos rápidos
para pisos e paredes, liberação 
para uso após 2 horas

PAGEL-Argamassas para canais

� Argamassa para canais, proporciona alta
resistência química a canalizações

PAGEL-Argamassa para estruturas de
água potável

� Argamassa para água potável
para aplicação em estruturas de 
água potável – inclusive na cor 
branca

PAGEL-Tintas de proteção
de concreto

� Impregnação de superfícies de
concreto e argamassa

� Acabamento, inclusive para
aplicação em base úmida

� Tintas de proteção de concreto
e lamas de cimento elásticas
para a selagem de fissuras

PAGEL-Argamassa fluida e argamassa
com fibras de aço

� Argamassa de alta fluidez para a
base de máquinas, pilares, apoios
de pontes, etc.

� Argamassa de fixação
com consistência plástica

� Argamassa basáltica
para aplicações em alta
temperatura

� Argamassa com fibras
de aço para aplicações
de cargas elevadas

� Argamassa fluida de elevado
desempenho com resistências
inicial e final muito elevada

PAGEL-Argamassas especiais
fluidas e para ancoragem

� Argamassas de pega rápida
e ultrarrápida, rápida 
liberação

� Argamassa para ancoragem
destinada à mineração e
injeção de cavidades

PAGEL-Argamassa para reparos em 
concreto

� Proteção anticorrosiva e ponte
de aderência

� Argamassa PCC para todas 
as aplicações

� Argamassa de regularização 
PCC com textura lisa

� Argamassa de pulverização 
SPCC a seco ou úmido

� Todo o sistema para reparos de
concreto da PAGEL está em
conformidade com a ZTV-ING
(Diretrizes e Disposições Contratuais
Técnicas Adicionais para Obras de
Engenharia da Alemanha)

PAGEL-Pisos industriais

� Piso reforçado com 
fibras de aço para galpões
industriais – com basalto, 
inclusive para aplicações
em alta temperatura

� Contrapiso autonivelante
para áreas internas e externas

PAGEL-Produtos para
construção

� Argamassa de pega ultrarrápida,
cura e liberação imediatas, para
selagens e montagem

� Cimento-cola flexível para azu-
lejos, uso em qualquer aplicação

PAGEL-Resinas reativas

� Primers para bases secas 
e úmidas

� Camadas autonivelantes – 
inclusive condutivas 
e para selagem de 
fissuras

� Vernizes de acaba-
mento, inclusive para
aplicações com água
potável

� mortero de relleno
ultraresistente a la 
compresión
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