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PAGEL -MATERIAL DE PROTECŢIE
CONTRA EVAPORǍRII APEI
P R O P R I E TÅØ I

DOMENII DE UTILIZARE

• materialul protejeazå suprafaøa contra
evaporårii timpurii a apei

• drumuri de beton

• asigurå o uscare uniformå, mai lentå a
betonului, mortarului sau μapei, în decursul
a 3-4 såptåmâni
• corespunde condiøiilor tehnice ale normelor
germane pentru astfel de materiale lichide
folosite în construcøiile de drumuri
• materialul formeazå un film practic
impermeabil la vaporii de apå
• måreμte rezistenøele în straturile apropiate
suprafeøei betonului sau mortarului μi, implicit,
îmbunåtåøeμte durabilitatea
• împiedicå formarea fisurilor de contracøie,
reduce riscul de exfoliere μi se degradeazå
încet sub acøiunea agenøilor atmosferici
• în condiøii climaterice normale, nu necesitå
o tratare suplimentarå a betonului
• materialul este fabricat în conformitate cu
normele germane în vigoare; producøia lui
este certificatå conform ISO 9001

• suprafeøe de mortar
• μape de ciment
• prefabricate din beton

O1
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D AT E T E H N I C E
TIP
Consum
Coeficient de eficacitate
Densitate
Culoare
Temperaturå de lucru

PUNERE ÎN OPERÅ

g/m2
%
g/cm3
o

C

O1
100–150
85
0,99
alb
+5 – +30

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

Livrare:
Depozitare:

bidoane de 30 kg
la loc uscat, ferit de îngheø μi de
temperaturi excesive
Durata de depozitare: 12 luni in ambalajele originale
Toxicitate:
Materialul nu este toxic.
Se va consulta fiμa cu datele de
siguranøå

O1 – Material de protecøie contra evaporørii apei

poate fi aplicat prin pensulare sau pulverizare.
O1 se va aplica pe suprafaøå, dupå ce pe aceasta nu

mai este vizibil nici un film de apå. O suprafaøå umedå,
matå va da rezultate foarte bune.
Duza de pulverizare se va menøine la cca. 1 m distanøå
faøå de suprafaøå. Pulverizarea se va face sub formå
de ploaie foarte finå. Presiunea necesarå este de
min. 1,0 bar. Rezultate bune au fost obøinute cu
o pompå pentru stropirea pomilor fructiferi, cu o duzå
de 2 mm. Dupå utilizare, pompa trebuie curåøatå.
Materialul nu este inflamabil
Filmul format de O1 se degradeazå în câteva såptåmâni sub acøiunea agenøilor atmosferici. Dacå se intenøioneazå aplicarea unor vopsele sau a unor straturi
de acoperire, este necesarå îndepårtarea filmului de
O1 prin spålare cu apå sub presiune.
O1 nu este periculos în caz de incendii, trebuie înså
ferit de îngheø μi de acøiunea directå a razelor de soare.

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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