
DOMENII  DE UTILIZARE

• subturnarea rezistentå a rosturilor pentru 
legarea elementelor (pårøilor) de construcøie
prin sistemul Pfeifer®-VS®

• subturnarea rosturilor supuse la forøe de 
tracøiune sau de forfecare, în legåturå cu 
Pfeifer®-VS®-BOX

• subturnarea legåturilor dintre stâlpi prefabricaøi
μi fundaøia de beton cu Pfeifer®-Sistem de
protecøie a platformelor

• îmbinarea pereøilor prefabricaøi cu planμeele
de beton cu Pfeifer®-Sistem de protecøie
a pereøilor

PROPRIETÅØI

• capacitate mare de curgere de peste 90 minute

• creμtere de volum controlatå care asigurå 
o legåturå strânså între utilaje μi fundaøia de 
beton

• degajare reduså de cåldurå

• modul de elasticitate scåzut

• rezistent la îngheø�dezgheø μi la acøiunea 
sårurilor de dezgheø

• pompabil μi uμor de pus în operå, chiar μi cu 
pompe de amestecare μi de transport

• gata de întrebuinøare, se amestecå numai cu
apå

• creμtere controlatå de volum

• impermeabil la apå,  stabil faøå de ulei, 
împiedicå coroziunea

• controlat în conformitate cu normele germane 
în vigoare, iar producøia este certrificatå 
conform ISO 9001

• Aprobat oficial conform normelor Autoritåøii 
în construcøii:
PFEIFER–VS®-Sistem de μine:

PFEIFER–VS®-Sistem de μine TZ100
Numår de aprobare: Z-21.8-1847

PFEIFER–VS®-Sistem de μine BZ250
Numår de aprobare: Z-21.8-1792

PFEIFER–VS®-Plus-Box
Numår de aprobare: Z-21.8-1839

PFEIFER–VS®-Slim-Box
Numår de aprobare: Z-21.8-1875

• corespunde directivei DAfStb (VeBMR) 
"Producerea μi utilizarea  betonului μi 
a mortarului"
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clase de expunere conform:
DIN 1045-2 / EN 206-1 / ZTV-W LB219
PAGEL – BETON DE SUBTURNARE

Clase de umiditate în legaturå cu coroziunea betonului 
cauzatå de reacøiile alcaline ale silicaøilor

Clasa de 
WO WF WA WS

umiditate

uscat umed umed umed 
• suplimentare • suplimentare  

alcalinå alcalinå externå
extern • Puternicå tensiune

dinamicå

VS® • • • •

Toate agregatele folosite pentru produsele Pagel sunt obøinute din surse sigure μi corespund
clasei E1 de sensibilitate a produselor alcaline aμa cum este specificat în DIN EN 12620.



VS®

PAGEL®-BETON DE SUBTURNARE

PUNERE ÎN OPERÅ

STRATUL DE BAZÅ: Saturarea cu apå a suprafeøelor
de contact din beton  trebuie så aibå loc înainte de
montarea cofrajului pentru rosturi, respectiv cu puøin
timp înainte de subturnarea rostului. La elemente pre-
fabricate din beton armat este de aμteptat ca, în zona
rostului så nu existe lapte de ciment sau alte substanøe
care så aibå un efect negativ asupra aderenøei. Dacå
totuμi existå astfel de substanøe, înainte de montarea
cofrajului acestea vor fi îndepårtate de pe flancurile 
rostului prin måsuri corespunzåtoare, 

COFRAJUL DE ROST: Elementele de perete prefa-
bricate sunt montate de obicei cu un spaøiu de 20 mm.
Dupå ce se leagå VS®-SCHLAUCH (furtun) de o
tijå de beton, se cofreazå rosturile cu un material core-
spunzåtor de cofrare. În funcøie de înåløimea peretelui
μi de materialul de cofrare se executå subturnarea
eventual în douå faze de lucru.

AMESTECAREA: BETONUL DE SUBTUR-
NARE-VS® se mestecå într�un malaxor cu ame-
stecare forøatå. Pentru pregåtirea amestecului se toarnå
cam 2/3 din cantitatea maximå de apå în malaxorul cu
amestecare forøatå. Dupå o amestecare de circa 3 mi-
nute se adaugå μi restul de apå μi se mai amestecå
încå 2 minute. 
Subturnarea se executå imediat dupå terminarea 
amestecårii.

TURNAREA: Betonul de subturnare se toarnå continuu
pânå ce se realizeazå înåløimea de umplere doritå. 
Turnarea BETONULUI DE SUBTURNARE-
VS® se poate executa printr-un sistem pâlnie�furtun.
Pentru lucråri mai mari de subturnare este indicatå uti-
lizarea unor sisteme de transport deschise cu μnec.

TRATARE ULTERIOARÅ: Dupå decofrare, rosturile
se vor proteja contra evaporårii timpurii a apei (acope-
rire cu apå sau cu O1 PAGEL–MATERIAL DE
PROTECŢE CONTRA EVAPORǍRII
APEI)
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Depozitare: 12 luni în saci nedesfåcuøi μi la loc uscat

Livrare: Saci de 25 kg

Periculozitate: nu conøine substanøe periculoase, 
consultaøi fiμa de securitate

Giscode: ZP1

DATE TEHNICE

TIP VS®

Granulaøie mm 0–5

Înåløime de subturnare mm 20–120

Cantitate de apå % 12

Consum kg/dm3 aprox. 2,00

Densitatea mortatului proaspåt kg/dm3 aprox. 2,3

Timp de prelucrare (20oC) min. aprox. 90

Curgere imediat cm � 70

30 min cm � 62

Expansiune 24 h Vol. % + 0,5

28 z Vol. % + 0,5

Rezistenøå la 1 z N/mm2 � 40
compresiune* 7 z N/mm2 � 70

28 z N/mm2 � 80

90 z N/mm2 � 90

Rezistenøå la tracøiune 1 z N/mm2 � 4
din încovoiere 7 z N/mm2 � 6

28 z N/mm2 � 8

90 z N/mm2 � 10

Modul de elasticitate 7 z N/mm2 30.000
(cilindru) 90 z N/mm2 35.000
Toate datele testelor sunt valori de referinøå, realizate în fabricile noastre din
Germania, valorile din alte fabrici pot varia.

Marcare CE, respectând EG conform 
EN 934-4:2001/A1:2004 
Reg.-Nr.: 0921-BPR-2010
EN 934-4 conform aditivårilor pentru mortar

Îmbinare cap la
cap

Îmbinare de colø Legåturå perete
- stâlp

Clasificat în acord cu DAfStb VeBMR Rili

VS® PAGEL®-BETON DE SUBTURNARE

Curgerea/ Clasa de expansiune a3

Contragere SKVBII

Clasa de rezistenøå A

Rezistenøa la compresiune C60/75

* Rezisten?e la compresiune testate în conformitate cu DIN EN 12390-3.

Datele prospectului, sfaturile 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 asistenøå tehnicå vå stau oricând la dispoziøie.
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Str. G-ral. Candiano Popescu Nr.63A, Ap.1 Sector 4
Fon.: (+40/21) 320 68 59 . Fax: (+40/21) 322 42 54
Internet: www.pagel.ro . E-Mail: office@pagel.ro

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY

INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM

SPEZIAL -BETON GMBH & CO.KG

TEL. �49 20168504-0 · FAX �49 20168504-31


