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van de specialist...

Al meer dan 40 jaren is PAGEL® SPEZIAL-BETON
GmbH & Co. KG uit Essen (D) leidend in de ontwikkeling
van giet-, ondersabeling- en reparatiemortel. De PAGEL®

gietmortelsystemen, waaronder het bekende merk V1®, en
reparatiesystemen zijn inmiddels tot een internationaal erkend
kwaliteitsbegrip verworden.

Onze onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt speciale
gietmortelsystemen voor het verankeren van hightech equip-
ment zoals stroomgeneratoren
en turbines in elektriciteitsfa-
brieken, windturbines aan land
en op zee, boortorens en olie-
boorplatforms, kraanbanen en
brugopleggingen, maar ook
voor het monteren van prefab
beton- en staalconstructies.
Krimparm of krimpvrij aangie-
ten, ondersabelen, verankeren,
injecteren, repareren en be-
schermen van beton; daar maken we
mortel voor! Onze producten vindt u in
standaard omstandigheden, maar ook in

drinkwatertoepassingen, afval-
waterbehandeling en industrie-
vloeren.  

Met een omvangrijk en compleet assorti-
ment, constante betrouwbare kwaliteit en
probleemoplossende aanpak van onze technische advisering
zijn wij erin geslaagd een goede naam te vestigen en te hand-
haven. Uw tevredenheid is ons hoogste doel, al ruim 40 jaar!

Sinds 1995 is PAGEL® gecertificeerd conform EN ISO 9001.
Alle producten voldoen tenminste aan de bepalingen en 
richtlijnen van de CE Markering. De fabriekseigen productie
controle is aanvullend overeenkomstig DIN EN 1504-3, 
1504-6 en 1504-7 gecertificeerd. Daarbovenop zijn in de
mondiale lokale markten veel van onze mortels naar nationaal,
meestal strenger gebruik gecertificeerd. Zo wordt PAGEL®

mortel in Nederland onder KOMO geleverd en voldoen we aan
het Bouwbesluit.

PAGEL® mortel wordt in meer dan 10 landen geproduceerd
en middels lokale vestigingen en zelfstandige technische 
handelspartners in ruim 50 landen verkocht. Uw gespreks-
partner staat op de achterzijde van dit leveringsprogramma
vermeld.

Bel ons! 

Internet: www.pagel.nl
E-mail: info@pagel.nl

* = eigen vestigingen

Fabriek Essen

Fabriek Dorsten
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PAGEL reparatiemortel

� Universele mortel voor reparatie
van wanden en vloeren

� Snelle reparatiemortel voor
beton, na 2 uur belastbaar

PAGEL kanaalmortel

� Kanaalmortel met hoge weerstand
tegen chemische belastingen

PAGEL drinkwatermortel

� TW-mortel voor drinkwater
voorzieningen, voedingsindustrie

PAGEL betonbescher-
mingsproducten

� Impregneren van beton en
mortelsystemen

� Oppervlaktebehandeling,
ook op mat vochtige 
ondergrond

� Scheuroverbruggende
betonverf of cementslem

PAGEL giet en staalvezelmortels

� hoog vloeibare gietmortels voor
het aangieten van machines,
kolommen, brugopleggingen etc.

� Ondersabelingsmortel in 
plastische consistentie

� Basaltmortel voor
toepassingen met
grote hitte

� Staalvezelmortel
voor extreem zware 
belastingen

� Hoge sterkte gietmortel
voor zeer hoge begin- en
eindsterkten

PAGEL speciale 
giet- en ankermortel

� Snelle gietmortels en
blits gietmortels, na korte
tijd belastbaar

� Ankermortels voor de mijnbouw en boorgatvulling

PAGEL betonreparatiemortel

� Gecombineerde corrosiewe-
ring en hechtbrug

� PCC-mortel voor alle 
toepassingen

� PCC-plamuur, licht 
verwerkbaar

� SPCC-spuitmortel 
voor nat- en droogspuiten

� Het complete Pagel Beton-
reparatie programma is
ZTV-ING gecertificeerd

PAGEL industrie-
vloeren

� Staalvezeldekvloeren
voor de industrie, met
basalt ook geschikt
voor toepassingen
met grote hitte

� Egalisatiemortels voor 
binnen en buiten

PAGEL bouwproducten

� Blitsmortel, direct afbindend
en belastbaar, voor afdichtin-
gen en montage

� Flexibele tegellijm, universeel
toepasbaar

PAGEL reactieharsen

� Hechtbrug voor droge,
vochtige en ruwe onder-
grondene

� Zelfnivellerende
dekvloeren,
elektrisch geleidend
en scheurover-
bruggend

� Gekleurde en weer-
bestendige deklakken,
ook voor drinkwater-
voorzieningen

� Hoge sterkte gietmortel
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