
KASUTUSALA

• Õhuke kihiga keraamilisele seina või 
   põrandaplaadile nii sise, kui ka 
   välistingimustes

• Isolatsiooni ja helisummutus paneelide
   liimimiseks

• Isolatsiooni ja kaitseplaadid

• Naturaalsete kivide, marmori ja 
   ehitusplaatide paigaldamiseks 
   (ainult R34 valge)

OMADUSED

•  Tsemendi baasil sünteetilise vaiguga 
 täiustatud elastne kleepimissegu 

• Sobilik nii sise- kui ka välistöödeks

• Annab eeskujuliku nakke tugevatel 
   aluspindadel

• Lihtne töötada ja väga sobilik alt-üles 
   töödeks

• Tõestanud end paljudes tööstustes

• Hingav, sulgev , nakkuv sobiliku aluspinnaga

• Kasutusvalmis, sega vaid veega. Jäägid on 
   elastsed ja on lihtne eemaldada tänu 
   pikendatud tahenemisajale

• On väga sobilik plaatide paigaldamiseks. 
   Väikste mosaiikplaatide jaoks saab PAGEL
  ELASTSE KLEEPIMISSEGU ka valge
   tsemendiga

• Vastab nõuetele:
DIN EN 12002  Segud ja kleepimisvahendid 

 plaatidele ja elementidele          
 (deformatsiooni määramine)

DIN EN 12004 Segud ja kleepimisvahendid 
 plaatidele ja elementidele          
 (minimaalsed nõuded)

DIN EN 1348   Segud ja kleepimisvahendid 
 plaatidele ja elementidele          
 (nakketugevuse määramine)

DIN EN 1346   Segud ja kleepimisvahendid 
 plaatidele ja elementidele          
 (tahenemisaja määramine)

DIN EN 1308   Segud ja kleepimisvahendid 
 plaatidele ja elementidele          
 (libisemise määramine)

Juhised elastsele kleepimissegule

                        Saksamaa ehituskeemia 
                        definitsioon vastavalt 
                        kasutatavatele valdkondadele

• Ettevõte on sertifitseeritud vastavalt 
   DIN EN ISO 9001:2008-le.

• On täiendatud järgnevate toodetega: 
   R34 valge

R34

PAGEL®-ELASTNE KLEEPIMISSEGU

SPETSIAALNE JA
ANKURDUSSEGU

KANALISEGU BETOONI REMONT JOOGIVEE SEGUJOOTEBETOON KANALISEGU BETOONI KAITSE
TÖÖSTUSLIK
PÕRAND

EHITUSTOOTED VAIGUD



R34

PAGEL®-FLEX ADHESIVE

TEHNILISED ANDMED

 TÜÜP                                                         R34
 kihi paksus                                              mm           1–3
 vee kogus                                                  %             20
 kasutusaeg                                             Min.     app. 45
 kulu                                                       kg/m2      app. 2
 värvus                                                                       hall
 nakketugevus vastavalt DIN EN 1348

 kuiv ladu*                                 28 p    N/mm2            2,0
 veehoidla*                                28 p    N/mm2            1,4
 soe ladu*                                  28 p    N/mm2            2,0
 külm – sula vahelduv*              28 p    N/mm2            1,2
 *nominaalne väärtus 0,5 N/mm2

 segu kasutusaeg DIN EN 1346

 kahhelkivide plaatimisel                                  
 10 min.  kleepumisjõud          28 p*    N/mm2            1,8
 20 min.  kleepumisjõud          28 p*    N/mm2            1,3
 30 min.  kleepumisjõud          28 p*    N/mm2            1,0
 *nominaalne väärtus 0,5 N/mm2

 Libisemise määramine vastavalt DIN EN 1308

 Libisemise määramine*                            mm               0
 *nominaalne väärtus � 0,5 N/mm2

 deformatsioon vastavalt DIN EN 12002

 tugevus                                    28 p             N             13
 läbipaine                                   28 p         mm            2,2
 Kõik tabelis antud näitajad on juhendava iseloomuga, tõestatud meie Saksa 
 tehases. Teistes tehastes tehtud segude näitajad võivad olla teised.

KASUTAMINE

ALUSPIND: aluspind peab olema tugev, puhas ja
kandev. Õlitäpid ja prügi tuleb eemaldada. Eelnev 
niisutamine või kruntimine  ei ole tavaliselt vajalik. 
Aluspinna ebatasasused saab tasandada MS05
PAGEL PAHTLIGA või MS20 PAGEL 
REMONDISEGUGA. Väga imavad aluspinnad
või gaasbetoon tuleb ette valmistada nakkekrundiga. 

SEGAMINE: Segu on valmis kasutamiseks ja on vaja
vaid segada veega. Täida puhas mahuti vajaliku koguse
veega ja lisa R34 ja sega kuni segu on ühtlane 
aeglaste pööretega drelli (maks. 400 p/min) ja vispliga. 

Kasutatav vesi: joogivee kvaliteediga

PAIGALDUS: paigalda R34 sobiliku segukammiga
aluspinnale. Sega valmis ainult vajalik materjal, mida
jõuad paigaldada 45 min. jooksul. Paigalda plaat ja
surudes kerge libistamisliigutusega paigalda oma 
kohale. Vuugid võib täita 24 tunni pärast kaubanduslike
vuugitäitesegudega.
PANE TÄHELE: naturaalsete kivide, marmori ja struk-
tuursete plaatide paigaldamine ainult R34 valge.

Ladustamine:  12 kuud 
                         Jahedas, kuivas, plusskraadidel
                         originaalpakendi

Pakend:            25 Kg kott, EUR elus 1000 Kg

Ohutusklass:   nei sisalda ohtlikke ühendeid. 
                         Vaata ohutuskaarti

Vajalik segukammi sügavus õhukestel keraamilistel
plaatidel:
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Ilma külgmise profiilita

Plaadi suurus         kamm
Väike ja keskmine
mosaiik                   mm  3

Kuni 10 � 10 cm    mm  4
Kuni 20 � 20 cm    mm  6
    � 20 � 20 cm   mm  8

külgmise profiiliga

Plaadi suurus         kamm
Väike ja keskmine
mosaiik                           –

Kuni 10 � 10 cm    mm  6
Kuni 20 � 20 cm    mm  8
    � 20 � 20 cm   mm  8

Selles infolehes esitatud teave on koostatud meie klienditeeninduse poolt ja on tulemus põhjalikele uurimistöödele ja pikaajalisele kogemusele. Siiski on need ilma meiepoolse vastutuseta kolmandate
isikute varalistele õigustele ja ei vabasta kasutajat vastutusest kontrollida, et tooted ja paigaldus oleksid sobilikud kavandatud kasutusotstarbega. Esitatud andmed on tuletatud testidest 
normaalsetes kliimatingimustes vastavalt DIN 50014 ja näitavad keskmist väärtust ja analüüsi. Toimetatud kaubal on võimalikud kõrvalekalded näitudes. On võimalik, et soovitused võivad erineda 
sellest, mis on näidatud antud tootelehel. Sel juhul on vajalik meie kirjalik nõusolek.On kliendi vastutus veenduda, et neil on kõige uuem tooteleht ja selle sisu on kehtiv. Meie klienditeenindusel on hea
meel pakkuda abi igal ajal. Me hindame Teie huvi meie toote vastu. See infoleht asendab varem antud informatsiooni. Palun leidke värskeim tooteleht www.pagel .com
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