
PAGEL® ELASTISK BETONMALING
OVERFLADEBESKYTTELSESSYSTEM DIN V18026 OS5a
OVERFLADEBESKYTTELSESSYSTEM DIN EN1504–2

ANVENDELSE

• Beton- & mørtelflader (sprøjte- & stænkzoner)

• PCC- & SPCC-undergrund

• Revneoverdækkende beskyttelsesbelægning

• Overfladebeskyttelse ved revnefrie flader

• Fornyelse af gamle, faste, bæredygtige og
kompatible belægninger

• Optisk behandling af nye, gamle og 
renoverede inden- & udendørs betondele

EGENSKABER

• Revneoverdækkende belægningssystem 
(revneoverdækningsklasse IT) til ikke-trafike-
rede flader ved broer (stænk- & sprøjtezoner)
og andre betonkonstruktioner

• Forhindrer også ved lave temperaturer
(testet til -20 °C) indtrængning af skadelige 
stoffer (f.eks. CO2, SO2) og vand

• Vanddampgennemtrængelig samt 
alkali- & vejrligsbestandig

• Overdækker net- & svindrevner �0,3 mm 
og besidder en riveudvidelse på 115 % 
(+23 °C) hhv. 103 % (-23 °C)

• Til forebyggende beskyttelsesbelægning på 
revnetruede flader

• Renakrylat-dispersion med fysisk virkende 
tørring og UV-forbundne indpolymeriserede 
additiver for optimal tørring

• Er opløsningsmiddelfri og miljøvenlig

• PAGEL Betonbeskyttelsessystem opfylder
kravene i ZTV-ING del 3, afsnit 4, OS-DII, 
samt DAfStb retningslinierne OS-5a
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PAGEL® ELASTISK BETONMALING

TEKNISKE DATA

TYPE MS05 O2DE
SPARTEL DÆKBELÆGNING

Materialebasis Cement (PCC) Kunststofdispersion

Densitet kg/dm3 1,96

Massefylde kg/dm3 1,360

Faststofindhold Vol. % 53

Lagtykkelse min. mm 1,5 mm 0,330

max. mm 6 mm 2,660

Forbrug jf. ZTV-ING pr. m2 ca. kg pr. påføring

OS-DII Rt=0,2 mm 2,0 0,34

Rt=0,5 mm 2,0 0,37

Antal påføringer 1 3

Temperatur materiale, undergrund, luft

min. °C +5 °C +8

max. °C +40 °C +40

Fugtighed luft % � 100 % � 85

Undergrund mat- % � 6
fugtig

Forarbejdningtid

20 oC min ca. 45 ubegrænset

Blanding med vand

pr. 25 kg sæk l 3,75

1. dækbelægning + % 3

2. og 3. dækbelægning ufortyndet

Ventetid før næste lag:

Tør undergrund fra d 5 fra h 24

Ufølsomhed overfor fugt

20 oC fra d 1 fra h 4

Vedhæftningstrækstyrke på betonundergrund

(Krav 1,3 N/mm2) N/mm2 � 1,8

Vedhæftningstrækstyrke på spartelundergrund

(Krav 0,8 N/mm2)

T-min N/mm2 1,3

Farve grå RAL 7032
andre på forespørgsel

Emballage 25 kg sæk 17 kg spand (12,5 l)

Opbevaring tørt, frostfrit i ubrudt originalemballage

Lagring 12 måneder 12 måneder

Fareklasse Ingen 

se sikkerhedsdatablad
De angivne styrkeværdier er mindsteværdier, opnået ved prøvning i vores tyske 
produktionsanlæg. Værdier fra andre produktionssteder kan variere.

FORARBEJDNING

SPARTELUNDERGRUND: Udjævning af ruheder og
huller sker med PAGEL SPARTELMASSE
MS05, jf. produktets brochure. Sparteloverfladen
skal glattes.

BLANDING: 02DE er brugsfærdig, men omrøres til
homogen konsistens. Første lag må fortyndes med op
til 3 % vand, 2. og 3. lag skal påføres ufortyndet.

FORARBEJDNING: 02DE kan males, rulles eller
sprøjtes (airless-sprøjte; dyse 0,018 - 0,021 inch, filteret
bør jævnligt renses). Materialet fordeles ensartet så
ansamlinger undgåes. På revnefrie undergrunde er
det tilstrækkeligt med 2 lag. På revnede og/eller
revnetruede undergrunde skal der påføres mindst 3 lag.

RENGØRING: Arbejdsredskaber rengøres med vand.

BEMÆRK: Materialet bør ikke anvendes ved regn,
stærk blæst eller på ophedede undergrunde. Alternativt
skal laget beskyttes med presenning eller lignende.
Anvendelsestemperaturen skal være mindst 3 grader
over dugpunktet.

OS-DII
Ved anvendelse i områder uden dagslys forsinkes 
tørringen som følge af manglende UV-påvirkning. 
Materialet bør således kun anvendes på bygningsdele
der udsættes for dagslys, som kan fremme hærde-
processen.

Bemærk angivelser om udførelse, lagtykkelse og 
materialeforbrug i henhold til DIN V18026 bilag A og B.
Overensstemmelsescertifikater, EG-konformitetser-
klæringer og udførelsesanvisninger findes på
www.pagel.com.
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SYSTEM:

MS05 SPARTEL
02DE 1. DÆKBELÆGNING
02DE 2. DÆKBELÆGNING
02DE 3. DÆKBELÆGNING

O2DE: EU-grænseværdi for dette produkts VOC-
indhold (Kat. A/C) er i brugsfærdig tilstand: 75 g/l (2007)
/ 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder i brugsfærdig
tilstand �25 g/l VOC.

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige
anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er 
gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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