
OBSZAR STOSOWANIA

• powierzchnie z zapraw oraz betonów, 
   wewnåtrz i na zewnåtrz

• mosty, tunele i inne konstrukcje

• konstrukcje betonowe i †elbetowe

• zabezpieczenie powierzchni 

• na powierzchniach nara†onych na 
   powstawanie rys

WˆA¤CIWO¤CI

• farba do zabezpieczenia powierzchni nie
obciå†onych ruchem, przykrywajaca zaryso -
wania do 0,3 mm i przeciwdziaΔajåca ich
powstawaniu

• zapobiega  przenikaniu zanieczyszczeμ 
   (np. CO2, SO2) i wody nawet w niskich 
   temperaturach (przetestowano do –20°C)

• umo†liwia przepuszczanie pary wodnej,
jest odporna na alkalidy i ekstremalne warunki 
atmosferyczne

• zapobiegawczo-ochronna warstwa na 
powierzchniach nara†onych na powstawanie
rys

• na bazie dyspersji akrylowej

• nie zawiera rozpuszczalnika i nie jest 
   szkodliwa dla ∂rodowiska naturalnego

• przedsi∑biorstwo certyfikowane
   DIN EN ISO 9001 : 2008

Jest cz∑∂cia systemu do naprawy betonu:

    1.   MS05 szpachlówka PCC

    2.   O2DE 1. warstwa kryjåca

          2. warstwa kryjåca

          3. warstwa kryjåca
          (opcja)

O2DE

PAGEL®-FARBA OCHRONNA 
           DO BETONU
                ELASTYCZNA

FARBI I OCHRONA BETONU

ZAPRAWA DO 
KOTWIENIA I INIEKCJA

NAPRAWA POKRYW
STUDZIENEK

NAPRAWY 
BETONÓW

ZAPRAWA DO WODY
PITNEJ

ZAPRAWA DO 
PODLEWEK

ZAPRAWA
KANAˆOWA

FARBY I OCHRONA
BETONU

PODˆOGI
PRZEMYSˆOWE

PRODUKTY
BUDOWLANE

˝YWICE
SYNTETYCZNE



O2DE

PAGEL®-FARBA OCHRONNA DO BETONU

DANE TECHNICZNE

 WΔa∂ciwo∂ci        Jednostka          O2DE    MS05
                              farba do ochrony   szpachløwka

                                                                            betonu

 Baza materiaΔu                      Dyspersja akrylowa           Cement

 G∑sto∂ç                    kg/dm3                        1,360                1,96

 Zawarto∂ç                        
%                             53                     –

 cz∑∂ci staΔych

 Grubo∂ç warstw          mm                min – 0,33          min –1,5

                                                            max – 2,66           max – 6

 Zu†ycie                      kg/m2                             min – 0,34                     2
  (w zale†no∂ci             (dla 1               max – 0,37                     –
  od struktury         warstwy)
 zabezpieczanej

 
powierzchni)

 Ilo∂ç warstw                                         od 2 do 3                     1

 Temperatura                    oC                     min + 5            min + 5

 obrøbki                                                 max + 40        max + 40

 Wilgotno∂ç                     
%                          ≤ 90              < 100

 powietrza                                                             

 PodΔo†e                                         wilgotno∂ç < 6          matowo-

                                                                                        wilgotne

 Czas obrøbki               min.         bez ograniczeμ                   45

 Ilo∂ç wody                       %          1. warstwa – 3                   15

                                                       2. warstwa – 0                     –

                                                       3. warstwa – 0                     –

 Czas oczekiwania               

 na nast∑pnå                      h                   min – 24                     5

 warstw∑                                                               

 Niewra†liwo∂ç                
h                          od 4              od 24

 na wilgoç                                                             

 wymagana
 wytrzymaΔo∂ç             MPa                         > 1,3               > 1,8

 podΔo†a                                                                

 Barwa                                         caΔa paleta RAL               szara

 Opakowanie                    kg    17(12,5 l)–wiadro       25–worek

 Magazynowanie         W zamkni∑tych opakowaniach w suchym

                                      pomieszczeniu; chroniç przed mrozem

 Czas maga-            
miesiåc                              12                   12

 zynowania                                                           

 Klasa zagro†enia   Nie zawiera skΔadników zagra†ajåcych zdrowin
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

PRZYGOTOWANIE PODˆO˝A: przed naΔo†eniem
farby powierzchni∑ nale†y wyrównaç zaprawå PAGEL
MS 05 oraz wygΔadziç.

PRZYGOTOWANIE MATERIAˆU: farba PAGEL
O2DE jest gotowa do u†ytku. Bezpo∂rednio przed
aplikacjå nale†y jå tylko przemieszaç. Do wykonania
pierwszej warstwy mo†na rozcieμczyç materiaΔ doda-
jåc 3% wody. Do wyko nania drugiej i ewentualnie trze-
ciej warstwy stosujemy materiaΔ nierozcieμczony.

APLIKACJA: PAGEL O2DE mo†na nakΔadaç za
pomocå p∑dzla, waΔka lub metodå natrysku. Odst∑p
pomi∑dzy naniesieniem ka†dej kolejnej warstwy wyno-
si 24 godziny.

UWAGA: MateriaΔ nie mo†e byç u†yty przy deszczu
oraz silnym wietrze a tak†e na rozgrzanym podΔo†u. 
W razie potrzeby nale†y materiaΔ chroniç np. plandekå.
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SYSTEM:

      MS05   SZPACHLÓWKA PCC
      02DE   1. WARSTWA KRYJĄCA
      02DE   2. WARSTWA KRYJĄCA
      02DE   3. WARSTWA KRYJĄCA
                  (opcja)

O2DE: Zgodnie z wytycznymi UE graniczne warto∂ci
zawarto∂ci lotnych cz∑∂ci organiczych (VOC) dla 
materiaΔu tego typu ma wynosiç 75 g/l (w 2007 roku)/ 
40 g/l (w 2010 roku). 
Zawarto∂ç VOC w produkcie PAGEL O2DE wynosi 
�25 g/l.

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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