
OBSZAR STOSOWANIA

• naprawy mostów, tuneli i budowli betonowych

• wyrøwnywanie powierzchni puΔapowych,
pionowych i poziomych

• natrysk wg¬∑bieμ, kraw∑dzi i nierówno∂ci

• SP20 natrysk na sucho i na mokro

• SP20 (0–4 mm) natrysk na sucho

WˆAƒCIWOƒCI

• zwiåzana cementem, wiå†åca hydraulicznie 
zaprawa do natrysku metodå na sucho i na 
mokro, sprawdzana ka†dorazowo na trzech 
ró†nych urzådzeniach do natrysku 

• modyfikowana polimerami i gotowa do 
u†ytku, wymaga jedynie dodania wody 
zarobowej, skΔadniki polimerowe znajdujå si∑ 
w postaci proszku w mieszance

• w zale†no∂ci od grubo∂ci warstwy do 
nakΔadania jedno- lub wielorazowego

• du†a stateczno∂ç mieszanki zarówno na 
powierzchniach pionowych jak i puΔapowych

• znikome odbicie spr∑†yste

• przepuszcza paræ wodnå, odporna na
dzia¬anie mrozu i rozmra†ajåcych soli,
zmniejsza wnikanie CO2

• jako system naprawy betonów jest sprawdzony
od wielu lat

• bezproblemowa w przerabianiu, 
z mo†liwo∂ciå koμcowego wygΔadzenia

• uzupe¬niona jest przez nast∑pujåce produkty:

SP20 uziarnienie: 0–2 mm

SP20(0-4mm) uziarnienie: 0–4 mm

SP20 (0 –2MM)
PAGEL®-ZAPRAWA DO

NATRYSKU SPCC
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Klasy ekspozycji materiaΔu
wg normy DIN 1045-2 / PN-EN 206-1:
PAGEL – ZAPRAWA DO NATRYSKU (SPCC)

SP20

SP20(0-4mm)

ZAPRAWA DO 
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NAPRAWA POKRYW
STUDZIENEK

NAPRAWY
BETONÓW

ZAPRAWA DO WODY
PITNEJ

ZAPRAWA DO 
PODLEWEK

ZAPRAWA
KANAˆOWA

FARBY I OCHRONA
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PODˆOGI
PRZEMYSˆOWE

PRODUKTY
BUDOWLANE

˝YWICE
SYNTETYCZNE

Polymer
Institut

Pagel Spezial-Beton
GmbH & Co. KG

Werk: I

P2255/00-91

Przy naprawach betonu zgodnie z EN 1504-3 nakΔadamy system
ochron y przed  karbonizacjå równie† zgodnie z EN 1504-2.



SP20 (O-2MM) PAGEL®-ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC
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Dysza do natrysku powinna byç trzymana mo†liwie w poziomie
a w powierzchniach puΔapowych pionowo. Odst∑p dyszy do
powierzchni obrabianej wynosi ok. 50 – 80 cm. Przy natryski-
waniu ∂ciany pod/ za zbrojeniem przechylamy dysz∑ tak,  aby
nie powstaΔy puste powierzchnie za zbrojeniem. Przy natrysku
wielowarstwowym czas oczekiwania pomi∑dzy kolejnym
nakΔadaniem  ok. 2-3 godzin (20°C). GΔ∑bsze ubytki wypeΔnia-
my jedno- lub wielowarstwowo. Nadmiar zaprawy usuwamy
kielniå. SP20 wygΔadzamy po 1-2 godzinach (20°C). Nale†y
liczyç si∑ z 8% odbiciem spr∑†ystym.

NATRYSK NA SUCHO: wirnik w urzådzeniu do natryskiwania
musi posiadaç nat∑†enie obj∑to∂ci ok. 1 litra a wydajno∂ç
pompy wynosiç ok. 400 l/min. Dysza do natrysku powinna byç
trzymana mo†liwie w poziomie a w powierzchniach
puΔapowych pionowo. Odst∑p dyszy do powierzchni obrabianej
wynosi ok. 80 – 100 cm. Przy natryskiwaniu ∂ciany pod/ za
zbrojeniem przechylamy dysz∑ tak, aby nie powstaΔy puste
powierzchnie za zbrojeniem. Zaprawa do natrysku nakΔadana
jest równomiernie w †ådanej grubo∂ci warstwy. Przy natrysku
wielowarstwowym czas oczekiwania pomi∑dzy kolejnym
nakΔadaniem ok. 2 godzin (20°C). GΔ∑bsze ubytki wypeΔniamy
jedno- lub wielowarstwowo. Nadmiar materiaΔu usuwamy
kielniå. SP20 wygΔadzamy po maks. 30 minutach (20°C).
Nale†y liczyç si∑ z ok. 15% odbiciem spr∑†ystym.

Urzådzenia do natrysku na mokro: PUTZKNECHT – Pompa
S30, ESTROMAT 404 P.F.T. – pompa N2, P.F.T. HM2, dysza
natryskowa MAWO.
Urzådzenia do natrysku na sucho: ALIVA-VARIO 246, dysza
natryskowa VULKOLAN; MADER WM 05/2, dysza
natryskowa: MADER – dysza profilowana

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 O1 PAGEL – do ochrony betonu, nie så konieczne
inne zabiegi piel∑gnacyjne. Naprawionå powierzchni∑ mo†na
pomalowaç farbå do ochrony betonu PAGEL O2C.
Konieczne jest przestrzeganie wskazówek do obróbki systemu
ochrony powierzchni.

OBRØBKA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE: przed wykonywaniem prac
metodå natrysku nale†y okre∂liç stan istniejåcego podΔo†a
betonowego  (wytrzymaΔo∂ç na odrywanie i ∂ciskanie, karbo-
natyzacja, zawarto∂ç soli) oraz zbrojenia. PodΔo†e betonowe
musi byç no∂ne, bez luΩnych cz∑∂ci oraz czyste. Minimalna
warto∂ç pomiaru wytrzymaΔo∂ci na odrywanie – 1,50 MPa.
Skorodowanå stal naleΔy oczy∂ciç z rdzy do stanu czysto∂ci Sa
2 – 21/2. Stal oczyszczonå z rdzy zabezpieczamy materiaΔem
do ochrony przed korozjå MS02 PAGEL w dwóch
warstwach (pierwsza warstwa bezpo∂rednio po oczyszczeniu,
druga od 4 do 24 godzin póΩniej). Od 6 do 24 przed pracami
nale†y nawil†aç podΔo†e betonowe a bezpo∂rednio przed
aplikacjå materiaΔu nadmiar wody nale†y usunåç. Nie jest
konieczne przy stosowaniu zaprawy natryskowej stosowanie
warstwy sczepnej.

PRZYGOTOWANIE DO NATRYSKU: aby kontrolowaç
grubo∂ç warstwy mocujemy drewniane listwy. Przy grubo∂ci
warstwy ponad 50 mm mocujemy siatk∑ stalowå i pokrywamy
jå 20 mm  warstwå zaprawy tak, aby poprzez ci∂nienie przy
natrysku nie mogΔa si∑ odksztaΔciç. Nadajå si∑ do tego dyble 
z tulejami usztywniajåcymi pozwalajåce utrzymaç staΔy odst∑p
siatki od natryskiwanej powierzchni. Spr∑†arka musi mieç
ci∂nienie tΔoczenia co najmniej 5 m3/min. Zaleca si∑ pomp∑
wodnå z mo†liwo∂ciå utrzymania staΔego ci∂nienia. Maksymalne
dΔugo∂ci w∑†a do natrysku wynoszå w przypadku natrysku na
mokro 40 m a dla natrysku na sucho 100 m. Przed rozpocz∑-
ciem natrysku nale†y dokΔadnie ustawiç ci∂nienie oraz konsys-
tencj∑ natrysku wykonujåc próby natryskiwania.

NATRYSK NA MOKRO: zaprawa SPCC do natrysku mo†e
byç mieszana w betoniarce przeciwbie†nej. Nale†y wlaç ok.
2/3 ilo∂ci wody, dodaç zapraw∑ i mieszaç ok. 3 minut. Nast∑pnie
dolaç pozostaΔå ilo∂ç wody i mieszaç kolejne 2 minuty. Czas
przerabiania mieszanki wynosi ok. 30 minut (20°C). Zaprawa
SPCC mo†e byç zamieszana w betoniarce o pracy ciågΔej.
Ilo∂ç wody oraz konsystencj∑ natrysku mo†emy regulowaç
poprzez wykonywanie prób natryskowych. Na krótko przed
natryskiem przez wå† przepuszczamy jednorazowo szlam
cementowy, tak aby jego ∂cianki staΔy si∑ gΔadkie. Zapraw∑
nanosimy równomiernie, aby uzyskaç †ådanå grubo∂ç warstwy.

SP20

SP20(0-4mm)

DANE TECHNICZNE

TYP zaprawy SP20 SP20
(0-4mm)

uziarnienie mm 0–2 0–4
grubo∂ç natrysk na mokro (wielowarstwowy) mm do 50 do 100
warstwy natrysk na sucho (wielowarstwowy) mm do 80 do 150
g∑sto∂ç zaprawy zwiåzanej kg/dm3 ok. 2,13 ok. 2,2
g∑sto∂ç ∂wie†ej zaprawy kg/dm3 ok. 2,1 ok. 2,1
zu†ycie na 10 mm grubo∂ç warstwy/m3 kg ok. 20 ok. 20
natryskiwanie mokro i sucho sucho
ilo∂ç wody % 12 12
wytrzyma¬o∂ç na ∂ciskanie* 24 h MPa � 20 � 20

7 d MPa � 40 � 45
28 d MPa � 50 � 60

wytrzyma¬o∂ç na rozciåganie 24 h MPa � 4 � 4
przy zginaniu 7 d MPa � 6 � 6

28 d MPa � 8 � 8
wytrzymaΔo∂ç na odrywanie 7d MPa � 2 � 2
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach

temperatura obróbki: mind. +5 oC, max. +35 oC
modul Younga: 31.800 N/mm2 28d

opakowanie: 25-kg-worki, 1000-kg-Big-Bags
magazynowanie: 12 miesi∑cy zamkniæte worki

* badanie wytrzymaΔo∂ci ∂ciskania 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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