
OBSZAR STOSOWANIA

• impregnacja wodoodporna i zabezpiecz∑nie 
przed wnikonien wilgozi w podΔo†e

• powierzchnie poziome, pionowe i puΔapowe

• gruntowanie dla kolejnych powΔok 
chroniåcych powierzchnie

• impregnacja i wzmocnienie

• warstwa ochronna przeciw utracie wody 
   z powierzchni

WˆA¤CIWO¤CI

• impregnacja wodoodporna o konsystencji 
   kremu, na bazie krzemianów, nie zawiera 
   rozpuszczalnika

• gΔ∑boka penetracja w podΔo†u betonowym, 
   przepuszcza par∑ wodnå i jest odporna na 
   alkalia

• wzmacnia powierzchni∑ betonowå i z zapraw
oraz ogranicza wnikanie chlorków i innych za-
nieczysz czeμ rozpuszczalnych w wodzie

• w porównaniu do ∂rodków o rzadszej 
konsystencji lepiej wnika w beton, jest trwalsza
i wymaga tylko jednego cyklu roboczego

• gotowa do u†ytku

• odporna na mróz i rozmra†ajåcå sól

• po zastosowaniu bezbarwna

• uniemo†liwia wnikonie wilgoç w podΔo†e

• Δatwa obróbka, dobra przyczepno∂ç powΔoki 
   dzi∑ki wΔa∂ciwo∂ciom tiksotropowym, tak†e na
   powierz chniach puΔapowych

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
   DIN EN ISO 9001 : 2008

O2A

PAGEL®-IMPREGNACJA 
          WODOODPORNA
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O2A

PAGEL®-IMPREGNACJA WODOODPORNA

DANE TECHNICZNE

                                                             O2A

 konsystencia                                                        krem

 barwa                                                        mleczno-biaΔa
                                                       po u†yciu bezbarwny

 baza                                                                krzemiany

 zawarto∂ç cz∑∂ci staΔych          %                            80

 g∑sto∂ç                                 g/cm3                           0,9

 temperatura zapΔonu                 oC                          +30

 temperatura obrøbki

                               min.                oC                            +5

                              max.                oC                          +30

 wilgotno∂ç powietrza                %                         <80

 czas obrøbki                               oC        nieograniczony

 zu†ycie                           max. g/m2                  200–400

 Ilo∂ç powΔok                                                                 1
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

PODˆO˝E BETONOWE: oczy∂ciç i usunåç luΩne sub -
stancje. No∂ne podΔo†e nale†y jeszcze umyç.

Nowy beton impregnujemy dopiero po 4–6 tygodniach.
Powierzchnie z zapraw naprawczych muszå mieç co
najmniej 28 dni.

O2A nie rozcieμczony nakΔadaç rolkå, p∑dzlem lub
metodå natrysku. Kolor mleczno-biaΔy po u†yciu zani-
ka.

CZYSZCZENIE: po u†yciu narz∑dzia myjemy wodå.

opakowanie:                     25 kg pojemnik
magazynowanie:              12 miesi∑cy w temperaturze
                                             0–30 oC, w suchym, chΔodnym
                                             i nie nara†onym na dziaΔanie
                                            mrozu pomiirszczeniu 
                                             w oryginalym opakowaniu
wskazówki bhp:               przy aplikowaniu metodå
                                           natryskowå nale†y chroniç
                                               oczy oraz drogi oddechowe
klasa niebezpieczeμstwa:  produkt nie posiada substancji

zagra†ajåcej zdrowiu, prosimy
                                           o przestrzeganie wskazówek
                                           podanych na opakowaniu
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NPD: „No Performance Determined” / „warto∂ci nie ustalono”                                                

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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