
Nezmraštivé zálievky
Zálievkové malty

Zálievky s oceľovými
vláknami

Kotviace zálievky
Sanácia betónov

Univerzálne malty
Ochrana betónov

Priemyselné podlahy
Doplnkové produkty 

pre konštrukcie
Živice

od odborníka...

GEL SPEZIAL-BETON už viac ako 40 rokov
áva významnú úlohu vo vývoji zálievkových hmôt a
álnych mált. PAGEL GROUTING SYSTEM
al svetoznámym pojmom v oblasti zálievok a naše
ukty, ako napr. V1,V12 a V13 sa stali 
nymom pre nezmraštivú zálievku.

ý rozsah produktov so zaručenou kvalitou, pod-
ný komplexnou technickou a zákazníckou podporou,
li pre PAGEL výbor -
putáciu v oblastí riešení
vok pre priemysel a zák-
výrobných strojov. Vďaka
to renomé a vysokej
e získal PAGEL cer-
EN ISO 9001. Certifi-

nás zaväzuje neustále
ť a robiť výskum nových
tívnych produktov v našich špič-

ch laboratóriách a tým pokračo-
vať vo výrobe vysokokvalitných
PAGEL zálievok.

portfólio zálievok, špeciálnych
nov, priemyselných podláh a

predlžuje životnosť indu-
nych stavieb, chráni a maximalizuje produktivitu 
on nákladných priemyselných strojov a zariadení.

neustálom vývoji nových kvalitných produktov,
ákaznícky servis doporučením vhodných produk-
návrhov technických postupov v reálnom čase

vyrieši Vaše aktuálne špecifické potreby a požia-
y vznikajúce na stavbe. Výsledkom je, že všetci
zákazníci považujú produkty PAGEL za pevný
d, na ktorom sa dá stavať.

net:    www.pagel.com
:       info@pagel.com

* = vlastná pobočka

Prevádzka
Essen

Prevádzka Dorsten

PAGEL celosvetovo
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PAGEL-Opravné malty

�  univerzálna malta na opravy
povrchov podláh a stien

�  rýchla opravná malta,  zaťažiteľná
už po 2 hodinách

PAGEL-Kanalizačné malty

�  vysokoodolné malty voči chemickému
pôsobeniu

PAGEL-Hotové malty

�  vhodné pre styk s pitnou
vodou, aj v bielej farbe

PAGEL-Ochranné nátery
na betón

�  impregnácia betónových
povrchov - hydrofobizácia

�  finálne nátery, aj na 
vlhké podklady

�  ochranné nátery a 
cementové mazaniny

GEL-Zálievky prosté a zálievky 
ceľovými vláknami

soko tekuté zálievky na základy
d stroje, kotviace pätky alebo

ostné ložiská

tové zálievky s  plastickou 
nzistenciou

dičové zálievky pre vysoké
ploty

lievky s oceľovými
áknami pre vysoké
ťaženia

perzálievky s vysokou
čiatočnou a konečnou
vnosťouen

GEL-Špeciálne 
otviace zálievky

chlotuhnúce a extrémne
chlo tuhnúce zálievky,
hopné prenášať zaťaženie po krátkom čase

tviace zálievky pre banské aplikácie a vypĺňanie
ár a trhlín

GEL-Sanácie betónov

mbinácia ochrany pred
róziou a adhéznej vrstvy

CC-malty pre všetky oblasti
užitia

CC-stierky pre rôzne podklady

PCC-striekané malty vhodné
e mokré aj suché 
iekanie

stém sanácie betónov
AGEL je v súlade 
normami MD SRN

PAGEL-Priemyselné
podlahy

�  hmoty s oceľovými
vláknami, po oboha-
tení čadičom získavajú
vysokú teplotnú 
odolnosť

�  vyrovnávajúce potery pre
exteriér a interiér

PAGEL-Produkty pre konštrukcie

�  rýchla opravná malta, schopná
okamžitej záťaže, určená na
tesnenie a montáž

�  lepidlo na obklady a dlažbu

PAGEL-Živice

�  základné nátery na suché, vlhké alebo drsné 
podklady

�  samonivelačné potery  
premosťujúce trhliny bez
elektro statického náboja

�  finálne nátery pig-
mentovateľné, odolné
voči nepriazni poč-
asia, vhodné aj pre
styk s pitnou vodou

�  vysokopevnostné
zálievky
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