
OBSZARY ZASTOSOWAŃ  

•  mineralny ∂rodek do ochrony przed korozjå 
   dla betonu zbrojonego stalå i innych  
   powierzchni metalowych 

•  warstwa sczepna dla powierzchni zapraw  
   i betonu 

•  zastosowanie z MS20, MH20, MH80  
   i SP20 

•  do stosowania tak†e na wilgotnym podΔo†u 

WˆA¤CIWO¤CI  

•  wysokogatunkowa ochrona przed korozjå  
   i warstwa sczepna na bazie mineralnej  
   i cz∑∂ç skΔadowa systemu naprawy betonów 
   PAGEL MS i MH 

•  modyfikowana polimerami, gotowa do 
   u†ycia, musi byç jedynie zamieszana z wodå 

•  podwy†sza odporno∂ç stali zbrojeniowej na 
   korozj∑, sΔu†y równie† jako warstwa sczepna 
   dla nast∑pnych powΔok 

•  jest Δatwa w przerabianiu, równie† na  
   powierzchniach pionowych i puΔapowych, nie 
   przepuszcza wody; dodatek polimerowy jest 
   odporny na ciagΔe dziaΔanie wody 

•  mo†e byç nakΔadana równie† na powierzchnie 
   matowo-wilgotne jako ochrona przed korozjå 

•  odporna na dziaΔanie mrozu i rozmra†ajåcych 
   soli, umo†liwia dyfuzj∑ pary wodnej i hamuje 
   przenikanie CO2 

•  jako ochrona przed korozjå musi byç  
   aplikowana dwukrotnie 

•  przedsi∑biorstwo certyfikowane  
   DIN EN ISO 9001:2015 

•  caΔy system skΔada sie z nast∑pujåcych  
   zapraw: 

   MS05 PCC-SZPACHLÓWKA  
           Z PCC (0-0,5 mm) 

   MS20 ZAPRAWA PCC DO  
           NAPRAW (PCC/M2) (0-2,0 mm) 

   MH20 ZAPRAWA PCC DO  
            NAPRAW (0-2,0 mm / w poziomie) 

   MH80 ZAPRAWA PCC DO  
            NAPRAW (0-8,0 mm / w poziomie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NPD: „No Performance Determined” / „warto∂ci nie ustalono”
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Werk: I/Dorsten 
MS20: 00/2188-45 
SP20: 2055-00.91 



MS02

PAGEL®-OCHRONA PRZED KOROZJĄ I WARSTWA SCZEPNA

DANE TECHNICZNE  
 

 TYP zaprawy                                              MS02 
 na bazie                                                            cementu 

 skΔadnik                                                                        1 

 g∑sto∂ç ∂wie†ej mieszanki ok.            kg/m3      2.100 

 ilo∂ç wody max. warstwa sczepna             %           18 

                      ochrona przed korozjå             %           16 

 zu†ycie ok.          warstwa sczepna       kg/m2         2–4 

                      ochrona przed korozjå       kg/m2         4–6 

                                          (2-krotne) 

 powlekanie         warstwa sczepna                  1-krotne 

                     ochrona przed korozjå                   2-krotne 

 wytrzymaΔo∂ç na odrywanie                  MPa       ≥ 1,5 

 czas przerabiania ok.            10 oC          min           60 

                                                 20 oC          min           45 

                                                 30 oC          min           30 

wzgl∑dna wilgotno∂cç powietrza               %           95 
  Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanymi w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA  

PODˆO˝E: cz∑∂ci metalowe muszå byç oczyszczone  
z korozji poprzez piaskowanie lub innå metodå do 
stopnia czysto∂ci Sa 2 1/2 (zgodnie z EN 12944-4). 
 
PodΔo†e betonowe lub z zapraw musi byç no∂ne, 
szorstkie i oczyszczone z mleczka cementowego, 
luΩnych fragmentøw betonu jak røwnie† substancji ha- 
mujåco dziaΔajåcych na przyczepno∂ç tj. olej, tΔuszcze 
itp. PodΔo†e mo†e byç wilgotne. Zazwyczaj konieczne 
jest czyszczenie podΔo†a piaskowaniem, hydropiasko- 
waniem lub innå metodå do uzyskania wymaganej 
wytrzymaΔo∂ci (1,50 MPa wytrzymaΔo∂ç na odrywanie). 
 
MIESZANIE: Zapraw∑ wymieszaç z odpowiedniå 
ilo∂ciå wody (16 % dla ochrony przed korozjå i 18 % 
dla warstwy sczepnej) wolnoobrotowå mieszarkå. 
Mieszaç do czasu otrzymania jednorodnej mieszanki. 
 
APLIKACJA: 
OCHRONA PRZED KOROZJÅ: Odkryte cz∑∂ci meta- 
lowe oczy∂ciç z korozji i pomalowaç dokΔadnie, dwuk- 
rotnie, nie pozostawiajåc odkrytych miejsc. 
 
Czas oczekiwania do drugiego pokrycia – 6 godzin. 
Czas oczekiwania do nakΔadania zaprawy – 6 godzin. 
MateriaΔ stosowaç nale†y w temperaturach od +5° C do 
+35° C. 
 
WARSTWA SCZEPNA: Mocna wetrzeç w odpowied- 
nio przygotowane podΔo†e bez pozostawienia odkry- 
tych miejsc. Nast∑pnie na ∂wie†å warstw∑ sczepnå 
nanosimy odpowiedniå zapraw∑ naprawczå. 
 
CZYSZCZENIE: Po ka†dym naΔo†eniu narz∑dzia umyç 
dokΔadnie wodå.

opakowanie:        25 kg worek, europaleta 1000 kg 
sk¬adowanie:        12 miesi∑cy, suche i szczelne  
                            opakowanie, chroniç przed mrozem 
transport:             produkty nie posiadajå sk¬adnikøw 
                            zagra†ajåcych zdrowiu 
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Dane w niniejszym prospekcie, doradztwo techniczne odno∂nie stosowania i inne zalecenia przyj∑te zosatΔy na podstawie obszernych prac badawczych i posiadanego do∂wiadczenia. Nie så one jednak  
wiå†åce - røwnie† co do praw osøb trzecich - i nie zwalniajå one klienta do samodzielnego zbadania i wyprøbowania przydatno∂ci oferowanych produktøw i technologii do stosowania w istniejåcych warunkach. Podane 
warto∂ci do∂wiadczalne ustalone zostaΔy w temperaturze 20°C i 50% wilgotno∂ci powietrza. Odnoszå si∑ one do warto∂ci ∂rednich. Mo†liwe jest wyståpienie odchyΔek. Nasi doradcy techniczni ch∑tnie udzielå  
Paμstwu porady. Cieszymy si∑ z Paμstwa zainteresowania naszymi produktami. Z chwilå ukazania si∑ niniejszej karty informacyjnej tracå wa†no∂ç wcze∂niej publikowane informacje o prezdmiotowym produkcie. 
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