
UTILIZAÇÕES 

• Peças pré-fabricadas em concreto 
   e estruturas em aço

• Fábricas de papel, fábricas químicas 
   e refinarias

• Grauteamento de fundações, espaços 
   anulares e juntas em estruturas para 
   energia eólica

• Grauteamento de estruturas Onshore

–  Grauteamento de flanges de base

–  Grauteamento de elementos pré-fabricados 
   em concreto armado

–  Grauteamento de juntas

PROPRIEDADES

• V4/50 (0-5 mm) Graute rápido especial

•  à base de cimento e livre de cloretos

•  expansão controlada e excelente aderência
   entre a fundação e a base do equipamento

•  elevada resistência inicial e final

•  resistente ao gelo e aos sais de degelo, 
   impermeável e praticamente resistente 
   a óleos minerais e combustíveis

•  classe de reação ao fogo A1 conforme 
   EN 13501 e DIN 4102

•  bombeável e de fácil aplicação – também 
   a temperaturas baixas de aplicação

•  corresponde à diretriz alemã VeBMR da 
   DAfStb (Comissão Alemã de Concreto 
   Armado) “Produção e aplicação de concretos
   e argamassas fluidas a base de cimento”

•  controle por laboratórios internos e entidades
   externas de acordo com a diretriz alemã 
   VeBMR da DAfStb

•  A empresa é certificada de acordo com a 
   DIN EN ISO 9001:2008.

PAGEL®

GRAUTE RÁPIDO ESPECIAL

V4/50

V4/50

                    XO       XC        XD        XS         XF         XA       XM
                      0      1 2 3 4   1 2 3    1 2 3   1 2 3 4   1 2 3    1 2 3

          •    • • • •  • • •   • • •   • • • •   • •

Classificação da exposição ambiental de acordo com: 
DIN 1045-2 / EN 206-1
PAGEL – GRAUTE RÁPIDO ESPECIAL

Classe de umidade em relação à corrosão do 
concreto devida à reação álcali-agregado

Classe de        WO        WF           WA                    WSumidade              

                       seco    úmido  úmido          úmido 
                                                         •  exposição      •  exposição a álcalis
                                                            a álcalis do      do exterior 
                                                            exterior          •  esforços dinâmicos
                                                                                     elevados
V4/50                •             •                •                         •
Os agregados segundo a norma DIN EN 12620 utilizados nos produtos da PAGEL®

correspondem à classe de sensibilidade aos álcalis E1 provenientes de jazidas 
consideradas seguras.

NPD: „No Performance Determined” 
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V4/50 MISTURA: A argamassa está pronta para uso, apenas
precisa ser misturada com água.
Verter em equipamento limpo e adequado (p. ex.
betoneiras de mistura forçada) quase toda a quanti-
dade de água indicada na embalagem. Acrescentar a
argamassa em pó e misturar durante cerca de 3 minutos.
Adicionar a água restante e misturar pelo menos mais
2 minutos, até que se obtenha perfeita homogeneização.

Qualidade da água a adicionar: Água com qualidade
de potável

GRAUTEAMENTO: Verter o graute a partir de um
único lado ou um canto, sem interrupções. Para o
grauteamento de superfícies de maior dimensão,
recomenda-se verter o graute, se possível, a partir 
do centro da laje, utilizando um funil e/ou tubo.
Preencher primeiro as reentrâncias das ancoragens
(até o nível da superfície) e, em seguida, a base da
máquina ou semelhante.

CURA: Proteger áreas grauteadas descobertas contra
vento, correntes de ar e insolação para evitar a eva-
poração prematura de água durante um período de
pelo menos 3 a 5 dias.
Métodos aplicáveis de cura: Uso de nebulizadores,
mantas com telas de aniagem (juta), mantas térmicas
ou coberturas para cura úmida, 01 AGENTE DE
CURA PAGEL.
Caso aplicado, devem ser respeitadas as informações
da 01 AGENTE DE CURA PAGEL Ficha
Técnica .

Temperaturas limites de aplicação (temperaturas
do substrato, de ar e do produto): +5 °C até +35 °C
Temperaturas baixas e a adição de água fria colaboram
para o retardamento do ganho de resistência e exigem
mistura forçada intensa, além de reduzir a fluidez da
massa. Temperaturas mais elevadas aceleram 
o processo.
Ficar atento ao ponto de orvalho do substrato.

Largura excedente de grauteamento: A largura
excedente (excesso lateral) do grauteamento não deve
ultrapassar 50 mm, observando as condições con-
strutivas. Para fixação de placas ou bases de máquinas
sujeitas a alto esforço dinâmico com ancoragens pré-
esforçadas e as resultantes tensões laterais, executar
o grauteamento alinhado com a base, colocando a
cofragem em um ângulo de 45° ou separando-a em
estado fresco. Desta forma, evitam-se sobreposições
ou quedas de tensão (observar as especificações
construtivas e estruturais).

Metais não-ferrosos: Sob certas condições, cimentos,
bem como todos os materiais cimentícios, podem
causar a corrosão de metais não-ferrosos (p. ex. alu-
mínio, cobre e zinco) na zona de contato. Por favor,
contate nosso serviço de assistência técnica.

APLICAÇÃO 

Preparação do substrato 
Para uma limpeza adequada, retirar partículas soltas,
lamas de cimento e demais impurezas por jato abrasivo
ou outro processo, até à estrutura resistente. Deve ser
garantida uma resistência suficiente contra separação
(em média �1,5 N/mm2, menor valor individual 
�1,0 N/mm2).

Saturação do substrato
Molhar o substrato durante 6 a 24 horas até se 
apresentar saturado. 

COFRAGEM: fixar bem e de forma estável, vedar as
juntas entre a cofragem e o substrato de concreto com
areia ou argamassa seca. Usar cofragem constituída
por um material não absorvente.

Armazenamento:  6 meses em lugar fresco, seco e sem  
                                risco de congelamento na embalagem
                                original fechada.
Fornecimento:     sacos de 25 kg, Paletes Euro com    
                              1.000 kg
Classe de perigo: produto não perigoso; observar as 
                              informações da embalagem

* Determinação das resistências de compressão conforme a DIN EN 12390-3

DADOS TÉCNICOS 

 TIPO                                                                 V4/50
 Granulometria                                      mm             0–5 
 Espessura de aplicação                      mm       20–120 
 Quantidade de água                               %               12 
 Rendimento                                    kg/dm3 aprox. 2,05 
 Densidade da argamassa            kg/dm3   aprox. 2,3 
 Tempo de aplicação       20 oC             min    aprox. 30
 Espalhamento                5 min              cm           � 70
                                        30 min              cm           � 62
 Expansão volumétrica       1 d         Vol %        � +0,1 
 Resistência a                      2 h        N/mm2             � 5 
 compressão*                      4 h        N/mm2           � 10 
 Cubo de 15x15x15 cm        1 d        N/mm2           � 40 
                                             7 d        N/mm2           � 55 
                                           28 d        N/mm2           � 75 
 Os valores foram obtidos em ensaios realizados nas nossas fábricas na Alemanha
 e servem apenas como referência. Valores de outras fábricas podem variar.

Classificação em conformidade com a diretriz 
alemã VeBMR da DAfStb

     V4/50 GRAUTE RÁPIDO ESPECIAL PAGEL
 Classe de fluidez                                     a3
 Classe de retração                                  SKVB I
 Classe de resistência inicial                   A
 Classe de resist. à compressão             C60/75

As informações deste prospecto, a orientação técnica para a utilização
dos produtos e demais recomendações são resultado de extensas
pesquisas e experiência. No entanto, estas informações são prestadas
sem compromisso – tampouco em relação aos direitos de terceiros – e
não isentam o cliente da obrigação de testar os produtos e o procedi-
mento para aferir a adequabilidade para a aplicação e os fins pretendi-
dos. Todos os dados referidos foram apurados em ensaios realizados
sob condições climáticas normais conforme a norma DIN 50014. 
Trata-se de valores e análises médios. No caso particular são possíveis
desvios. Recomendações divergentes das informações constantes no
presente prospecto requerem a confirmação por escrito. O pessoal 
responsável pelo planejamento e pela aplicação deve informar-se 
sobre os conhecimentos técnicos mais recentes e a versão vigente do
presente prospecto. O nosso serviço técnico-comercial está sempre
pronto a lhe ajudar e agradece pelo seu interesse. Esta versão substitui
todas as anteriores. A publicação da presente versão do prospecto 
invalida todas as informações anteriormente publicadas. A versão
mais recente e vigente se encontra no site www.pagel.com.
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