
OBSZARY ZASTOSOWAŃ  

•  remonty i naprawy mostów, tuneli, budowli 
   betonowych i †elbetowych 

•  prace ∂cienne, podΔogowe i puΔapowe 

•  ukΔadanie materiaΔów budowlanych (cegieΔ, 
   pΔyt, kafli, itp) 

•  Δåczenie prefabrykatów betonowych, starych  
   i nowych betonów 

•  uzupeΔnianie nierówno∂ci, ubytków, kantów, 
   rys, szczelin dylatacyjnych w murach, 
   w posadzkach 

WˆA¤CIWO¤CI  

•  system naprawczy betonu-PCC na bazie  
   cementu, do napraw powierzchni  
   betonowych i z zapraw 

•  zaprawa do napraw powierzchni poziomych, 
   pionowych jak i puΔapowych, speΔnia 
   najwy†sze wymagania przy ochronie 
   i naprawach powierzchni betonowych 

•  mo†na jå nanosiç metodå natrysku, Δatwa  
   w przerabianiu, gwarantuje dobrå przyczep- 
   no∂ç i stateczno∂ç 

•  modyfikowana tworzywem sztucznym 
   i gotowa do u†ytku. Wymaga jedynie dodania 
   wody zarobowej, skΔadniki polimerowe znajdujå 
   si∑ ju† w mieszance w postaci proszku 

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

•  utrudnia przenikanie CO2, odporna na  
   wnikanie produkøw ropopochodnych i wody 
   (posiada wΔa∂ciwo∂ci antykorozyjne) 

•  od wielu lat jest sprawdzonym materiaΔem, 
   tak†e na mostach w trudnych warunkach  
   klimatycznych 

•  przedsi∑biorstwo certyfikowane  
   DIN EN ISO 9001:2015 

•  Wchodzi w skΔad systemu do naprawy betonu: 

MS-SYSTEM NAPRAWY BETONU (PCC II) 

1. RM02  PAGEL-OCHRONA PRZED  
                  KOROZJÅ I WARSTWA SCZEPNA 

2. RM20  PAGEL-ZAPRAWA DO NAPRAW 0–2 mm 

3. MS05  PAGEL-PCC SZPACHLÓWKA 

4. O2A     PAGEL IMPREGNACJA WODOODPORNA 

5. O2C     PAGEL FARBA OCHRONNA DO BETONU 

    O2DE  PAGEL FARBA OCHRONNA DO  
                  BETONU, ELASTYCZNA 

6. D1        PAGELASTIC - SZLAM CEMENTOWY 

 
 
 
 
 

 
     NPD: „No Performance Determined” / „warto∂ci nie ustalono” 

MS20

PAGEL®-ZAPRAWA DO NAPRAW 
          (PCC)

Klasy ekspozycji materiaΔu wg PN-EN 206-1 
PAGEL ZAPRAWA DO NAPRAW (PCC/M2) MS20:
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MS20

PAGEL®-ZAPRAWA DO NAPRAW (PCC)

DANE TECHNICZNE  
 

 TYP produkt                                          MS20®  
 uziarnienie                                           mm        0,1–2,0  

 grubo∂ç warstwy                                 mm            6–40  

 ilo∂ç wody                                              %          11–12  

 zu†ycie                                            kg/dm3        ok. 2,00  

 g∑sto∂ç ∂wie†ej zaprawy              kg/dm3        ok. 2,16  

 czas obrøbki                                        min           ok. 60  

 wytrzymaΔo∂ç na                24 h     N/mm2             � 20  

 ∂ciskanie*                              7 d     N/mm2             � 45  

                                              28 d     N/mm2             � 55  

 wytrzymaΔo∂ç na                 24 h     N/mm2               � 4  

 rozciåganie przy                   7 d     N/mm2               � 6  

 zginaniu                               28 d     N/mm2               � 8  
 wytrzymaΔo∂ç na 
 odrywanie                              

7 d     N/mm2            � 2,0
 

 modul Younga                     28 d     N/mm2         ok. 34500   

  Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanymi w naszych niemieckich fabrykach.

Przygotowania podΔoΩa muszå przebiegaç zgodnie z 
instrukcjami, rø†nymi sposobami np.: poprzez frezowanie, 
strumieniowanie wodå pod ci∂nieniem lub piaskowanie.  
 
USUNI‰CIE KOROZJI: skorodowanå stal dokΔadnie 
oczyszczamy z rdzy. Stal odkrywamy za pomocå lek-
kiego przecinaka lub innego odpowiedniego narz∑dzia 
tak, aby nie rozerwaç poΔåczenia betonu ze stalå. Stal 
odkrywamy ok. 20 mm na koμcach gΔ∑biej ni† stwier-
dzono korozj∑. Usuwamy korozj∑ do stopnia czysto∂ci 
Sa 2 – 2 1/2 metodå strumieniowania. Bezpo∂rednio po 
oczyszczeniu zbrojenia nakΔadamy pierwszå warstw∑ 
ochrony przed korozjå. 
 
OCHRONA PRZED KOROZJÅ: stal oczyszczonå z 
rdzy pokrywamy dokΔadnie zaprawå PAGEL 
MS02 – ochronå przed korozjå (jednocze∂nie war-
stwa sczepnå) za pomocå p∑dzla, 2-krotnie. Drugå 
warstw∑ nakΔadamy po ok. 4-6 godzinach (20°C), ale w 
czasie do 24 godzin. 
 
WARSTWA SCZEPNA: PAGEL MS02 - warstw∑ 
sczepnå wcieramy mocno twardå szczotkå w matowo- 
wilgotne podΔo†e betonowe røwnomiernie i nieprzer- 
wanie. Nanosimy tylko tyle PAGEL MS02 aby 
zaprawa PCC byΔa aplikowana na jeszcze nie 
zwiåzanå warstw∑ sczepnå. Czas obrøbki warstwy 
sczepnej wynosi okoΔo 20 – 30 minut przy temperatu-
rze 20° C. Je∂li przed naΔo†eniem zaprawy naprawczej 
warstwa sczepna jest caΔkowicie zwiåzana nale†y 
poczekaç a† kompletnie stwardnieje i po 4 godzinach 
naΔo†yç jå ponownie. 
 
TWORZENIE MIESZANKI: materiaΔ PAGEL MS02, 
PAGEL MS20 mo†na mieszaç w betoniarce prze-
ciwbie†nej dodajåc najpierw 2/3 wody i mieszajåc 
przez 3 minuty. Nast∑pnie nale†y dodaç reszt∑ wody  
i mieszaç jeszcze przez 2 minuty. Czas przerabiania 
mieszanki wynosi ok. 30 minut (20°C). 
 
APLIKACJA: PAGEL-PCC MS20 zapraw∑ 
nakΔadamy na jeszcze nie zwiåzanå warstw∑ sczepnå, 
røwnomiernie. WygΔadzamy dopiero wtedy, kiedy 
zaprawa jest ju† troch∑ zwiåzana, tak aby nie znisz-
czyç przyczepno∂ci. Je∂li nakΔadamy kilka warstw, 
czas oczekiwania pomi∑dzy kolejnymi warstwami 
wynosi ok. 4 godzin (20°C). Nowa warstwa sczepna 
nie jest ju† konieczna. Je∂li przekroczymy czas oczeki-
wania i 1 warstwa kompletnie stwardnieje ponownie 
musimy oczy∂ciç powierzchni∑, namoczyç wodå i 
wetrzeç PAGEL MS02-warstw∑ sczepna. MateriaΔ  
stosowaç nale†y w temperaturach od +5°C do +35°C. 
 
PIEL‰GNACJA: powierzchni∑ z zaprawy musimy 
chroniç przed przedwczesnym wyparowaniem wody 
przez 5 dni. Zapraw∑ opryskujemy wodå i nakrywamy 
foliå lub jutå by chroniç przed wiatrem. Je∂li do ochrony 
powierzchni planujemy u†ycie PAGEL O1 do 
ochrony betonu lub PAGEL O2C nie så konieczne 
inne zabiegi piel∑gnacyjne. 
 
WYKO˘CZENIE: w celu uzyskania koμcowego efektu 
estetycznego i optycznego, naprawionå powierzchni∑ 
mo†na pomolowaç farbå do ochrony betonu PAGEL 
O2C lub PAGEL O2DE.

OBRØBKA  

PRZYGOTOWANIE PODˆO˝A, ANALIZA USZKO-
DZENIA: zaistniaΔe uszkodzenie podΔoΩa betonowego 
nale†y przeanalizowaç metodami zgodnymi z przepi-
sami. Zbadane muszå byç m.in.: warstwa betonu 
powy†ej zbrojenia a† do powierzchni, wytrzymaΔo∂ç na 
odrywanie, karbonatyzacja, zawarto∂ç szkodliwych 
soli, zwΔaszcza chlorkøw, korozja na zbrojeniu, wytrzy-
maΔo∂ç na ∂ciskanie. 
 
PODˆO˝E BETONOWE: musi byç przygotowane tak, 
aby pomi∑dzy betonem i zaprawå PCC powstaΔa 
mocna i dΔugowieczna przyczepno∂ç. Nale†y wi∑c: 
usunåç uszkodzony beton i zapraw∑, odkryç skorodo-
wane zbrojenie, usunåç powΔoki, ∂rodki piel∑gnacyjne  
i mleczko cementowe, zbadaç wytrzymaΔo∂ci na odry- 
wanie (minimum 1,5 MPa), oczy∂ciç i usunåc luΩne 
cz∑∂ci betonu, co najmniej 6-24 godzin przed 
naΔo†eniem materiaΔu nawil†yç woda. Bezpo∂rednio 
przed aplikacjå usunåç pozostaΔo∂ci wody. 
Powierzchni∑ starego betonu usuwamy, a† do uzyska-
nia ziarnistej struktury i chropowatej powierzchni. 

opakowanie:         25 kg worek, europaleta 1000 kg 
sk¬adowanie:        12 miesi∑cy, suche i szczelne  
                               opakowanie, chroniç przed mrozem 
transport:              produkt nie posiada substancji  
                               zagra†ajåcych zdrowiu, zastosowaç 
                               wskazówki znajdujåce si∑ na  
                               opakowaniu mogå byç na †yczenie 
                               zmienione tym 
gatunki cementu: samym zmieniajå si∑ równie†  
                               wΔa∂ciwo∂ci techniczne produktu 
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* badanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy wg EN 196-1 

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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