
BRUKSOMRÅDER

Reparasjoner og totalrehabilitering av:

• Renseanlegg

• Spillvann-/gråvannledningsystemer, 
prosessvann

• Kloakktunellsystemer/kummer

• Kjemisk belastede væskesystemer i betong

• sulfatbelastede grunnvannkanaler i betong

• Andre problemområder i industri som tæres
hardt av ulike typer forurensing

EGENSKAPER

• Plastfibertilsatt reparasjonsmørtel på 
sementbasis, for reparasjon og utbedring av 
betongflater og innvendig i rør og kummer 
med hard kjemisk belastning

• God konsistens gjør at den egner seg for 
reparasjoner på vertikale og horisontale 
underlag og «opp under». Mørtelen er spesielt
utviklet for store kloakk kanaler og tunneler 
og derfor navnet

• Kan sprøytes, er lett å jobbe med og er meget
motstandsdyktig overfor sterke kjemiske 
angrep

• Bestandig overfor sulfatangrep, (industri) og
ammoniumbelastning (kloakk/landbruk)

• Kunstfiberforsterket og bruksferdig. Skal bare
tilsettes vann

• Produksjonen foregår under streng kvalitetso-
vervåkning. PAGEL er en ISO 9001
sertifisert produsent

• KA20-serien består av følgende produkter:

MS02 sementbasert korrosjonsbe-
skyttelse, og

KA20 kanalmørtel (kornstørrelse 
0–2 mm)

KA20

PAGEL®-KANALMØRTEL

Tildeling i utstillingskategori i henhold til:
DIN 1045-2 / EN 206-1
PAGEL - KANALMØRTEL

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •KA20



KA20

PAGEL®-KANALMØRTEL

TEKNISKE DATA

TYPE KA20
Produkt mørtel

Egnet lagtykkelse mm 6–40

Kornstørrelse mm 0–2,0

Vannmengde (2,75 l pr sekk) % 11–13

Egenvekt uherdet kg/dm3 2,12

Forbruk kg/dm3 1,90

Trykkfasthet 24 h N/mm2 � 20

7 d N/mm2 � 40

28 d N/mm2 � 55

Bøyfasthet 24 h N/mm2 � 4

7 d N/mm2 � 7

28 d N/mm2 � 9

Heftfasthet 7d R4 � 2,0

Ekspansjon 24 h Vol. % + 0,1
Alle testdata er retningsgivende verdier testet og bevist i den Tyske 
produksjonsfabrikken, verdiene fra andre produksjonssteder kan variere noe.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Grundig rengjøring og fjerning av løse og vedhefthem-
mende deler, sementslam o. s. v., ved høytrykkspyling.
Flaten som skal repareres bør ha en heft på 1,5 N/mm2.
Flaten vannes til porene er vannmettet. Rustne jern
sandblåses og behandles med MS02 PAGEL-
KORROSJONSBESKYTTELSE. Minimum
arbeidstemperatur 7 °C.

BLANDING: Vann, max. 2,75 liter pr 25 kg sekk 
tilsettes og blandingen pågår i 5 minutter i tvangsb-
lander.

HEFTBRO: KA20 PAGEL-KANALMØRTEL
blandes med 13 % dvs 4 liter pr sekk slik at mørtel-
blandingen blir bløt. Denne kostes på arbeidsstedet
med en stiv børste slik at de fra tidligere vannmettede
porene blir påført en heftbro. Sårene som skal utbe-
dres repareres umiddelbart vått i vått med KA20
PAGEL-KANALMØRTEL med 2,75 liter vann
pr sekk. Skal flaten sprøytes trengs ingen heftbro. Ny
betong som skal behandles må sandblåses for å oppnå
tilstrekkelig overflateruhet, og fjerne rester etter 
forskalingsoljer.

ARBEID: Mørtelen påføres vått i vått med heftbroen.
Mørtelen kan legges på for hånd eller ved sprøyting.
Sprøyting anbefales, og er tidsbesparende på store
jobber. Våtsprøyting er å foretrekke fremfor tørrsprøy-
ting.

ETTERBEHANDLING: Nyreparerte flater beskyttes
mot for tidlig vannavgang. Det kan benyttes egnet
herdemembran f.eks O1 PAGEL-OVERFLATE-
BESKYTTELSE eller tildekking med plast. Ved
fare for uttørking f.eks ved mye vind eller sol benyttes
fortrinnsvis plast eller matter til beskyttelse, slik at 
ettervanning er mulig.

Lagring: 12 måneder
Emballasje: 25 kg sekker, Europejski Lekki 1000 kg
Testinstans: TU Hamburg-Harburg

Tekniske data, arbeidsbeskrivelse, og råd gitt i denne
brosjyre, bygger på forskning og erfaring. Oppgitte 
verdier er gjennomsnittsverdier oppnådd ved 20 ˚C.
De som kunde eller utførende part er likevel pliktig til å 
sette dem inn i produktet og dets bruksområde og 
arbeidsgang. Overvåkning og eller nærmere informas-
jon kan vår kundeinformasjon hjelpe til med.
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