
OBSZAR STOSOWANIA

•  pΔytki ceramiczne i pΔytki podΔogowe na 
powierzchniach zewn∑trzych i wewn∑trznych

•  klejenie pΔyt izolacyjnych i izolacji aku-
stycznych

•  powΔoka ochronna i izolacyjna

•  ukΔadanie okΔadzin z kamieni naturalnych,
marmuru i pΔyt budowlanych

WˆA¤CIWO¤CI

•  klej na bazie cementu modyfikowany 
   †ywicå syntetycznå

•  nadaje si∑ do u†ycia na powierzchniach 
   wewn∑trznych i na zewnåtrz

•  bardzo dobra przyczepno∂ç na no∂nym
podΔo†u

•  Δatwy w obróbce, tak†e na powierzchniach 
puΔapowych

•  sprawdzony wielokrotnie w przemy∂le

•  z aktywno∂ciå oddychania, uszczelnia i klei
na odpowiednim podΔo†u

•  gotowy do u†ytku, nale†y go tylko zamieszaç
z wodå, mo†na go dΔugo przerabiaç i rozwija 
wcze∂nie wysokie wΔa∂ciwo∂ci

•  w kolorze siwym, szczególnie nadajåcy si∑ do 
klejenia pΔytek ceramicznych, dostarczamy go 
równie† w poΔåczeniu z biaΔym cementem

•  przedsi∑biorstwo certyfikowane
   DIN EN ISO 9001 : 2008

•  dost∑pny równie† w wersji R34W (biaΔy)

R34
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R34

PAGEL®-ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

OBRØBKA

PODˆO˝E: musi byç mocne, czyste i no∂ne, plamy 
ropopochodne i zanieczyszczenia muszå byç usuni∑te.
Nawil†enie lub gruntowanie nie jest z reguΔy konieczne.
WypeΔnienie ubytków i nierówno∂ci na ∂cianach
nast∑puje przy pomocy MSO5 PAGEL-SZPACH-
LÓWKA lub MS20 ZAPRAWY DO NA-
PRAW. Przy mocno ssåcym podΔo†u lub betonie 
porowatym nale†y naΔo†yç podkΔad z †ywicy.

MIESZANIE: Zaprawa jest gotowa do u†ytku. Nale†y jå
jedynie zamieszaç z wodå. Wod∑ wlaç do czystego 
pojemnika, dodaç R34 i mieszaç mieszadΔem max. 
400 obr/min, a† do otrzymania plastycznej mieszanki 
(bez bulw i grudek).

OBRÓBKA: R34 rozprowadziç blichówkå bådΩ
szpachlówka z z∑bami na podΔo†u. Zamieszaç tylko 
tyle materiaΔu ile przerobimy w ciågu 45 minut. PΔytki
lekko naciskajåc naΔo†yç na przygotowanå powier -
zchnie z naniesionym klejem i przycisnåç. Fugi
nakΔadamy po 24 godzinach materiaΔem fugowym ogólnie
dost∑pnym w sprzeda†y.

UWAGA: Kamieμ naturalny, marmur itp. zabudowaç
R34 w kolorze biaΔym.

opakowanie:                        25-kg-worek, 
europaleta 1.000 kg

skΔadowanie:                       12 miesi∑cy, w suchym,
chΔodnym i nie nara†onym 

                                            na dziaΔanie mrozu
                                           pomiirszczeniu w oryginalym
                                             opakowaniu
klasa niebezpieczeμstwa:  produkt nie posiada substancji

zagra†ajåcej zdrowiu, prosimy
                                           o przestrzeganie wskazówek
                                           podanych na opakowaniu

Wymagania co do wymiarów z∑bów:
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z profilem na stronie
odwrotnej

format pΔytki     wymiar z∑bów

mozaika maΔa
i ∂rednia                      mm  3

do 10 � 10 cm           mm  4
do 20 � 20 cm           mm  6
� 20 � 20 cm           mm  8

bez profilu na stronie
odwrotnej

format pΔytki     wymiar z∑bów

mozaika maΔa
i ∂rednia                              –

do 10 � 10 cm           mm  6
do 20 � 20 cm           mm  8
� 20 � 20 cm           mm  8

DANE TECHNICZNE

 TYP zaprawy                                              R34
 grubo∂ç warstwy                                    mm           1–3
 ilo∂ç wody                                                  %             20
 czas obróbki                                           min.       ok. 45
 zu†ycie przy warstwie 1 mm               kg/m2         ok. 2
 kolor                                                                        siwy

 wytrzymaΔo∂ç na odrywanie (DIN EN 1348)

 dojrzewanie w ∂rodowisku suchym         MPa            2,0
 dojrzewanie w ∂rodowisku mokrym         MPa            1,4
 warto∂ç kontrolna                                    MPa        � 0,5

 obsuni∑cie si∑ (DIN EN 1308)

 ci∑†aru wΔasnego                                      mm               0
 warto∂ç kontrolna                                     mm        � 0,5
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

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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