MS – SISTEM DE REPARARE A BETOANELOR

PAGEL-MORTAR DE
REPARAŢII
®

P R O P R I E TÅØ I

DOMENII DE UTILIZARE

• Sistem pe bazå de ciment pentru repararea μi
acoperirea suprafeøelor de beton μi de mortar

• repararea μi acoperirea construcøiilor de
beton, poduri, tuneluri

• deosebit de indicat pentru lucru pe suprafeøe
verticale sau deasupra capului, ca μi pentru
substraturi orizontale

• pereøi μi pardoseli, precum μi lucråri deasupra
capului

• poate fi aplicat prin torcretare; punere în operå
foarte uμoarå, precum μi o foarte bunå aderenøå
atât la suprafeøe verticale, cât μi la lucråri
deasupra capului
• mortarul — cu adaos de material plastic —
este gata de întrebuinøare, trebuie amestecat
numai cu apå. Polimerul se gåseμte sub formå de pulbere în mortar
• permeabil la vapori de apå, rezistent la îngheø
μi la såruri de îngheø-dezgheø

MS20®

• aplicare de elemente de construcøie (cåråmizi,
plåci de beton, faianøå, gresie etc.)
• straturi de legåturå între elemente prefabricate
de beton, precum μi între beton vechi μi nou
• repararea de gåuri, muchii μi fisuri, rostuirea
zidåriei, precum μi a rosturilor de pardosea
• utilizarea la construcøii de poduri μi adiacente,
s-a dovedit deosebit de eficace chiar μi în
condiøii climatice deosebit de grele

• reduce påtrunderea CO2 (carbonatare) μi a
umiditåøii μi este în mare måsurå impermeabil
la apå μi la uleiuri; în acelaμi timp are o acøiune
anticorozivå μi este stabil la saponificare
• controlat în conformitate cu normele în vigoare,
iar producøia este certificatå conform ISO 9001
• se livreazå în cadrul sistemului nostru pentru
repararea betonului care constå din urmåtoarele produse:

clase de expunere conform:
DIN 1045-2 / EN 206-1 / ZTV-W219
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MS02 Material de protecøie anticorozivå μi

strat de aderenøå
MS20 Mortar de reparaøie (0,1–2,0 mm) sau
MS40 Mortar de reparaøie (0,2– 4,0 mm)
MS05 Maså de μpaclu (0,1– 0,5 mm)
O2C
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123

Material de protecøie a betonului

PAGEL-Spezial-Beton
GmbH & Co. KG
Werk: I/Dorsten
Nr. 00/2188-45
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PAGEL®-MORTAR DE REPARAŢII
MS20®

D AT E T E H N I C E

PUNERE ÎN OPERÅ

TIP
Granulaøie
Strat de acoperire
Cantitate de apå
Consum
Densitatea mortarului
proaspåt

MS20®
mm
0,1– 2,0
mm
6–40
%
11–12
kg/dm3
2,00
kg/dm3

2,16

Durata lucrabilitåøii
Rezistenøå la
compresiune

24 h
7d
28 d
24 h
7d
28 d
7d

min.
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2

cca. 60
 20
 45
 55
4
6
8
 2,0

28 d

N/mm2 cca. 34 500

Rezistenøå la
tracøiune din
încovoiere
Claså R4
Modul de
elasticitate (static)

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

Depozitare:
9 luni în saci nedesfåcuøi μi la loc uscat
Livrare:
Saci de 25 kg
Tip de ciment: Livrarea se poate face μi cu alte tipuri
de ciment, înså prin aceasta se schimbå
μi proprietåøile tehnice ale produsului.

STRATUL DE BAZÅ: Curåøire temeinicå; pårøile
neaderente sau care ar putea influenøa negativ aderenøa,
precum μi laptele de ciment trebuie îndepårtate cu apå
sub presiune pânå la structura portantå; o rezistenøå
la tracøiune suficientå trebuie så fie asiguratå (în medie
 1,5 N/mm2). Suprafaøa trebuie saturatå cu apå.
Oøelul beton curåøat de ruginå trebuie acoperit cu un
strat continuu de MS02 – MATERIAL DE
PROTECŢIE CONTRA COROZIUNII.

AMESTECAREA: Mortarul este gata de întrebuinøare
μi trebuie amestecat numai cu apå. Apa (max. 13 %,
corespunzând la 3,25 l/sac) se toarnå (fårå o cantitate
micå ce se påstreazå în rezervå) într-un malaxor, se
adaugå mortarul uscat μi se amestecå circa 3 minute;
se adaugå restul de apå μi se amestecå în continuare
2 minute.
STRAT DE ADERENØÅ: MS02 – STRAT DE
ADERENŢĂ se amestecå sub formå de pastå cu
cantitatea maximå de apå indicatå μi se aplicå pe
suprafaøa substratului cu o perie, având grijå ca porii
så fie complet umpluøi. În cazul aplicårii mortarului prin
torcretare, stratul de aderenøå nu este necesar.
APLICAREA MORTARULUI: MS20 –
MORTAR DE REPARAŢII cu consistenøå
plasticå se aplicå pe stratul de aderenøå încå neîntårit
μi se netezeμte suprafaøa.

0921–BPR–2023

TRATAREA ULTERIOARÅ A SUPRAFEØEI: Suprafaøa mortarului trebuie feritå cel puøin 5 zile de
evaproarea prea rapidå a apei prin menøinerea ei în
stare umedå, de exemplu cu o duzå de ceaøå μi printro folie impermeabilå la vânt sau un strat de pânzå de
iutå udå. Ca peliculå pentru protecøia betonului contra
evaporårii timpurii a apei recomandåm O2C –

EN 1504-3 :2005

MATERIAL DE PROTECŢ5IE – PAGEL

MS20 PAGEL -MORTAR DE REPARAŢII

în special în cazurile unei vopsiri ulterioare a suprafeøei betonului.

0921
PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG

D-45355 Essen
an = vezi numår de sarjå

®

®

Mortar - PCC pentru reparaøii statice
(pe bazå de ciment hidraulic)
Rezistenøå la compresiune
Claså R4
Conøinut de cloruri
 0,05 %
Aderenøå
 2,0 MPa
Contracøie/umflare limitatå
 2,0 MPa
Rezistenøå la carbonatare
CNAFD / NPD
Modul de elasticitate
 20 GPa
Compatibilitate la variaøii de temperaturå
CNAFD / NPD
Rugozitate
CNAFD / NPD
Coeficient de dilatare termicå
CNAFD / NPD
Absorbøie capilarå de apå
CNAFD / NPD
Comportamentul la foc
Claså E
Substanøe periculoase
concordanøå cu EN 1504-3:2005, 5.4
CNAFD / NPD: "Caracteristica nu a fost determinatå" / „No Performance Determined”

La reabilitarea betoanelor conform EN 1504-3 se va
aplica suplimentar un sistem de protecøie împotriva
carbonatårii EN 1504-2.

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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