
DOMENII  DE UTILIZARE

• hidrofobizarea μi protecøia contra umiditåøii 
la suprafeøe de mortar sau beton expuse 
climatului natural

• strat de grund pentru acoperiri de protecøie
a suprafeøelor

• impregnare μi consolidare

• strat de protecøie contra umezirii "din spate"
a straturilor de protecøie

PROPRIETÅØI

• Material de hidrofobizare påstos pe bazå de 
silani, fårå solvenøi

• adîncime mare de påtrundere în stratul suport
de beton, este permeabil la vaporii de apå μi 
rezistent la alcalii

• consolideazå suprafaøa betonului μi reduce 
påtrunderea clorurilor μi a altor substanøe 
dåunåtoare solubile în apå

• în comparaøie cu materialele lichide, are o pu-
tere de påtrundere  mai mare, o stabilitate de
mai lungå duratå μi nu necesitå decît o singurå
aplicare în loc de douå pînå la trei

• nu duce la înfundarea porilor μi a vaselor 
capilare din stratul suport

• rezistent la  îngheø-dezgheø μi la såruri de
dezgheø, în mare måsurå nedåunåtor pentru
mediul înconjuråtor

• împiedicå umezirea "din spate" a straturilor de 
protecøie a suprafeøelor

• uμor de prelucrat, bunå aderenøå, tixotrop, 
poate fi aplicat fårå probleme deasupra 
capului

• este controlat conform normelor în vigoare 
μi producøia este certificatå conform ISO 9001

O2A poate fi livrat impreunǎ cu
O2H Material de hidrofobizare 

-Pagel (lichid)

O2A

PAGEL®-MATERIAL DE 
HIDROFOBIZARE
ZTV-ING: OS-A, DAfStb: OS-1



O2A

PAGEL®-MATERIAL DE HIDROFOBIZARE

DATE TEHNICE

TIP O2A
Tip de material påstos

Forma de livrare alb-låptos

Culoare silan

Material de bazå % 80

Conøinut de material activ g/cm3 0,9

Raport de amestecare gata de întrebuinøare

punct de aprindere oC +30

Temperaturi de aplicare 

min. oC +5

max. oC +30

Umiditatea relativå a aerului % <80

Duratå de aplicare h nelimitatå

Consum max. g/m2 200–400

Numårul de straturi 1
Atenøie: Toate datele experimentale specificate sint valori de referinøå, determinate 
în unitåøile noastre din Germania. Valori determinate în alte unitåøi pot fi diferite.

PUNERE ÎN OPERÅ

SUBSTRATUL: Stratul suport  trebuie curåøat de 
substanøe care ar putea influenøa negativ aderenøa
straturilor urmåtoare. Betonul deteriorat, neaderent μi
cu rezistenøe mici va fi îndepårtat.
Betonul nou va fi impregnat abia dupå 4 � 6 såptåmîni.
Suprafeøele ce urmeazå a fi reparate trebuie sa fie 
uscate superficial.

O2A: se va aplica nediluat printr-un procedeu de
stropire airless, sau prin pensulare sau cu o rolå. 
Culoarea alb�låptoaså dispare în timp.

O2H: este un concentrat de substanøå activå care se
va dilua cu apå pe μantier. Raportul de amestecare
este: O2H : apå � 1 : 4 pînå la 1 : 10 pårøi în greutate.

O2H se toarnå în recipienrul cu apå μi se amestecå
pînå la omogenizare completå.

Microemulsia siliconicå O2H trebuie utilizatå în ziua
în care a fost diluatå. Prelucrarea se face prin pensu-
lare sau prin stropire (aparat airless cu presiune foarte
scåzutå). Materialul se aplicå de douå-trei ori în ex-
ces. Timp de aμteptare între straturi: cca. 4 ore.

Timp de aμteptare pînå la aplicarea unor strarturi de
protecøie a suprafeøei: 24 ore.

CURÅØIREA SCULELOR: Sculele se curåøå cu apå.

Livrare: O2A Bidoane de 15 kg
O2H Bidoane de 1 kg 

(concentrat)
Depozitare: O2A în ambalaje închise

între 0 μi 30°C
O2H în ambalaje închise 

între 0 μi 30°C
Durata de depozitare: O2A 12 luni

O2H 9 luni
Protecøia muncii: O2A La aplicare prin stropire

se vor purta ochelari de
protecøie μi mascå

O2H Aplicarea se va face în 
zone bine aerisite. Se 
vor purta ochelari μi 
månuμi de protecøie, 
precum μi mascå
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Datele prospectului, consiliile tehnice μi alte recomandåri se bazeazå pe lucråri numeroase de cercetare, precum μi pe experienøa noastrå. Totuμi ele nu sunt angajante μi nu scutesc clientul de încercarea
aptitudinii materialelor μi a tehnologiei pentru scopul propus de utilizare. Datele experimentale indicate au fost determinate la 20 °C. Este vorba de valori μi analize medii. La livrare pot apårea abateri.
Serviciile noastre de consilii tehnice vå stau oricând la dispoziøie.
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