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Kutistumattomat laastit
Alusvalu laastit

Teräskuitu laastit
Ankkurointi laastit

Betonin korjauslaastit
Yleislaastit

Pinnan suojaus
Lattia materiaalit

Lisäaineet työmaalle
Hartsit

Spesialistilta ...

PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG,
from Essen in Germany, has been definitive to the
development of grout and other specialist mortars for
over four decades now. PAGEL® GROUT SYS -
TEMS, which include the well-known V1® series of
grouts, and PAGEL® CONCRETE REPAIR
SYSTEMS have long since established them -
selves as quality bench-
marks across the world.

Pagel develops, produces
and sells special mortars
and grout systems for
precision machines, wind
turbines, anchor and injec -
tion work, repair systems
for concrete, drinking water
reservoirs, sewer and
waste water sys tems, and
industrial floors.

Our extensive product range,
our products' consistent high
quality and high level of

reliability, coupled with our hands-on
consulting services, are the foundation
of the excellent international reputation
we enjoy today. 
Our main concern always has and will be our custo-
mers' satisfaction.

As a result, PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH
& Co. KG has been EN ISO 9001-certified since 1995.

All of our products furthermore comply with the regu-
lations and requirements for the CE mark and our inter-
nal production control is certified to DIN EN 1504-3,
DIN EN 1504-6 and DIN EN 1504-7.

PAGEL® products are produced in more than 10 dif-
ferent countries and sold in more than 50 countries
globally through a number of Pagel subsidiaries and
contractual partners. 

Internet:  www.pagel.com
eMail:     myynti@alimex.fi
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PAGEL-KORJAUS LAASTIT

�  yleislaastit seinä- ja 
lattiapintojen korjauksiin

�  nopeat korjauslaastit betoni- 
ja laastipintojen korjauksiin,
kuormitus jopa 2 tunnin kuluttua

PAGEL-KANAALILASTI

�  laastit kanaaleihin korkealla 
vastustuksella kemikaaleja vastaan

PAGEL-KORJAUSLAASTI
JUOMAVESIKOHTEISSA

�  laastit juomavesikoh teisiin

PAGEL-BETONIN 
SUOJAUS TUOTTEET

�  impregnointiin betoni ja 
   laastipinnoille

�  pintojen viimeistelyyn
   myös kosteisiin pintoihin

�  halkeamat sillastavat 
   betonin suojamaalit tai 
   joustosement -tipinnoitteet

PAGEL-JUOTOSBETONIT - 
SEKÄ TERÄSKUITUVAHVISTETUT
JUOTOSBETONIT

�  juokseva juotosbetoni koneiden, 
   pilareiden, siltalaakereiden 
   ym. jälkivaluihin

�  valmiiksi sekoitet-
   tu juotosbetoni
   plastisessa muodossa

�  basaltti juotos betoni
   korkeisiin lämpötiloihin

�  teräskuituvahvistettu 
   juotosbetoni raskaisiin 
   kohteisiin

�  Korkealujuus juotosbetoni,
suurten varhais- ja loppu -
 lujuuksien vaatimuksiin

PAGEL-ERIKOIS- 
JA ANKKUROINTI 
JUOTOKSET

�  nopeasti kovettuva- ja erittäin nopeasti 
   kovettuva juotosbetoni kuormitus muutaman 
   tunnin jälkeen

�  ankkurointilaasti tunneleihin sekä halkeamien
ja onkaloiden täyttöön

PAGEL-BETONIPINTOJEN
KORJAUKSET

�  yhdistetty korroosion 
   suojaus ja tartunta laasti

�  PCC-laasti kaikkeen 
korjaamiseen

�  PCC-laasti pinnanoikai-
   suun ja tasoittamiseen

�  SPCC-ruiskubetoni:
   märkä ja kuiva ruiskutukseen

�  PAGEL-Betonin korjaus- sarja 
   on testattu ZTV-ING mukaisesti

PAGEL- 
LATTIAMATERIAALIT

�  teräskuitulattia
   teollisuushalleihin, 
   basaltilla rikastettuna 
   myös kuumiin kohteisiin

�  itsetasoittuvat lattiat sisä- ja
ulkotiloihin

PAGEL-TUOTTEET 
TYÖMAALLE

�   nopea korjauslaasti välitön 
   kovettuminen ja kuormitus, 
   asennuksiin ja sulkuihin

�  monikäyttöinen laattaliima

PAGEL-HARTSIT

�  pohjustukseen kuivaan, 
   kosteaan ja karheaan 
   pintaan

�  itsesiliävät 
lattiapinnoitteet

�  viimeistelypinnoit-
teet väripigmenteillä,
säänkestävät, myös
käytettäväksi 
juomavesialueilla

�  Korkealujuus juotosbetoni
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