PAGEL-MORTAR DE UMPLERE
®

P R O P R I E TÅØ I

DOMENII DE UTILIZARE

V14/10

• mortar de umplere pe bazå de ciment, fårå
contracøie la uscare

• umpleri la construcøii de oøel sau de beton,
fixatori, elemente prefabricate, pereøi de
izolaøie fonicå

V14/40

• creμtere de volum controlatå, care asigurå
o legåturå puternicå pe toatå suprafaøa
între utilaj μi fundaøia de beton

• reparaøii de planμee μi pereøi, trepte
• umpleri de rosturi la elemente prefabricate

• rezistenøe iniøiale μi finale mari
• consistenøå plasticå; la o compactare bunå
este stabil μi în mare måsurå impermeabil la
uleiuri μi apå, μi rezistent la îngheø μi la såruri
de îngheø-dezgheø
• nu conøine nici cloruri, nici cimenturi aluminoase
sau alte materiale care så favorizeze
coroziunea
• poate fi folosit μi ca mortar de reparaøii pentru
tavane μi pereøi

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

WO

WF

uscat

umed

•

•

• prelucrare uμoarå, se amestecå numai cu apå
• gata de întrebuinøare μi la 20 °C este lucrabil
cca. 45 minute; poate fi pompat μi compactat
• Face subiectul controalelor noastre constante
în concordanøå cu standardele μi normativele
recunoscute. Acest produs este cerificat în
concordanøå cu standardul ISO 9001.
• V14 se livreazå în urmåtoarele variante:
V14/10

(0 –1 mm)
Înåløime de umplere: 10–30 mm

V14/40 (0–4 mm)

Înåløime de umplere: 50 –100 mm

0921
PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG

D-45355 Essen
an = vezi numår de sarjå
0921-CPD-2096:Fabricå Essen / 0921–CPD–2097:Fabricå Dorsten

EN 1504-6:2006
V14/10, V14/40 μi V14/80 PAGEL®-MORTAR DE UMPLERE

Produse pentru ancorarea armåturilor
(pe bazå de ciment hidraulic)
Rezistenøå la atracøie
Conøinut în ioni de clor
temperaturå de trecere în stare
sticloaså
comportare la foc
comportare sub sarcinå de
tracøiune dupå 3 luni
de încårcare permanentå
cu 50 kN (numai la polimeri)
degajarea de substanøe
periculoase

V14/10

V14/40

V14/80

울 0,6 mm la o sarcinå de 75 kN
0,005 M.-%
0,005 M.-% 0,005 M.-%
CNAFD / NPD
Euroclass A1
CNAFD / NPD

concordanøå cu
EN 1504-6:2006, 5.3

CNAFD / NPD: "Caracteristica nu a fost determinatå" / „No Performance Determined”

umed
umed
• suplimentare • suplimentare
alcalinå
alcalinå externå
extern
• Puternicå tensiune
dinamicå

•

•

clase de expunere conform:
DIN 1045-2 / EN 206-1
PAGEL – MORTAR DE UMPLERE
XO
0
V14/40
V14/80

V14/80 (0–8 mm)

WS

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.

V14/10

Înåløime de umplere: 10–70 mm

Denumirea produsului

V14

WA

•
•
•

XC
XD
1234 123

XS
123

XF
1234

XA
123
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XM
123

•
•
•

V14/80

PAGEL®-MORTAR DE UMPLERE
V14/10

D AT E T E H N I C E

V14/40

TIP
Granulaøie
Înåløime de umplere

V14/80

mm
mm

Cantitate de apå
Consum mortar proaspåt
Densitate mortar proaspåt
Umflare
Lucrabilitate
la 20 oC
Rezistenøå la compresiune*
24 h
7z
28 z
90 z
Rezistenøå la tracøiune
24 h
din încovoiere
7z

%
aprox. kg/dm3
aprox. kg/dm3
Vol.%
aprox. min.
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2

28 z
90 z
7z
28 z

N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2

Modul de elasticitate

V14/10
0– 1
10–30

V14/40
0–4
10–70

V14/80
0–8
50–100

10–12
2,0
2,20
+ 0,5
45
욷 45
욷 70
욷 75
욷 85
욷5

10–12
2,0
2,25
+ 0,5
45
욷 45
욷 70
욷 75
욷 85
욷5

9–10
2,1
2,30
+ 0,5
45
욷 45
욷 70
욷 75
욷 85
–

욷8
욷9
욷 11
30.000
30.000

욷8
욷9
욷 11
30.000
30.000

–
–
–
30.000
30.000

Toate datele testelor sunt valori de referinøå, realizate în fabricile noastre din Germania, valorile din alte fabrici pot varia.
* Încercarea rezistenøei la compresiune a mortarelor conform DIN EN 196-1, Încercarea rezistenøei la compresiune a betoanelor conform DIN EN 12390-3

Livrare:
Depozitare:
Certificat de testare:

Saci de 25 kg
12 luni în ambalaje închise μi
în atmosferå uscatå
MPA Nr. 21 0012 05 00

Claså de periculozitate: Materialul nu este periculos.
A se citi cu atenøie formularul
cu datele de securitate
GISCODE:
ZP1

PUNERE ÎN OPERÅ
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
욷1,5 N/mm2). Cu aproximativ 6 ore înainte de începerea
turnårii, suprafaøa betonului trebuie saturatå cu apå.
COFRAJUL: trebuie consolidat bine, legåtura cu
suportul de beton trebuie izolatå atent cu nisip sau cu
mortar uscat.
AMESTECAREA: Mortarul este gata de întrebuinøare
μi trebuie amestecat numai cu apå. Apa (2,5–3 l/sac)
se toarnå (påstrând o cantitate micå 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. Turnarea trebuie så urmeze
imediat amestecårii.

PUNERE ÎN OPERÅ: Mortarul se toarnå cu atenøie μi
fårå goluri în spaøiul de umplut μi se compacteazå. La
lucråri de reparaøii se foloseμte un strat de aderenøå (de
exemplu V14/10 MORTAR DE UMPLERE)
peste care în stare proaspåtå se aplicå mortarul dorit.
Durata lucrabilitåøii: cca. 30 minute la 30 °C
cca. 45 minute la 20 °C
cca. 90 minute la 5 °C
ATENØIE: Suprafeøele libere trebuie protejate de vânt,
curent μi evaporare timpurie a apei, cu folie sau cu
o peliculå de protecøie contra evaporårii (de exemplu:
O1 PAGEL-MATERIAL DE PROTECŢIE
CONTRA EVAPORĂRII APEI) μi sunt de

evitat oriunde în afarå de marginea subturnårii (cca.
50 mm). În caz de lucråri ce trebuie executate în condiøii
de îngheø, vå rugåm så ne contactaøi; temperaturile
scåzute μi apå de amestecare rece încetinesc
dezvoltarea rezistenøelor μi reduc capacitatea de
curgere; temperaturile mai ridicate accelereazå procesul.

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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