
DOMENII  DE UTILIZARE

• umplerea gåurilor de ancorare, consolidarea
balustradelor, a stâlpilor, a sistemelor de 
ancorare, a fundaøiilor de utilaje, etc.

• reparaøii de defecte la conducte de apå

• umplerea golurilor la lucråri de faianøare

• montarea diblurilor

• umplerea golurilor de orice fel, aμa cum apar la
lucråri de tinichigerie, de instalaμii electrice, de 
zidårie, de vopsitorie sau de instalaøii sanitare

PROPRIETÅØI

• mortar ultrarapid pentru umplere μi reparaøii
de orice fel (timp de prelucrare 2-5 minute)

• mortarul gata de întrebuinøare, trebuie 
amestecat numai cu apå, realizându-se o pastå
uμor de prelucrat care se poate pune sub 
sarcinå dupå câteva minute 

• mortarul pe bazå de ciment, nu conøine cloruri,
nu favorizeazå formarea eflorescenøelor sau 
corodarea pårøilor metalice

• mortarul este impermeabil μi în mare måsurå 
rezistent la uleiuri 

• mortar cu rezistenøe iniøiale mari: 

la 1 h - 6 N/mm2

la 28 z - 64 N/mm2

• mortar de nelipsit în activitatea instalatorilor μi
a zidarilor 

• controlat în conformitate cu normele în vigoare 

• producøia este certificatå conform ISO 9001
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MORTAR ULTRARAPID-PAGEL®

DATE TEHNICE

TIP B1
Rezistenøå la  1 h N/mm2 � 2,5
compresiune 2 h N/mm2 � 5

24 h N/mm2 � 30

7 d N/mm2 � 40

28 d N/mm2 � 65

Cantitate de apå cca. % 20

Durata de amestecare cca. min. 1
Atenøie: Toate datele experimentale specificate sint valori de referinøå, determinate 
în unitåøile noastre din Germania. Valori determinate în alte unitåøi pot fi diferite.

PUNERE ÎN OPERÅ

STRATUL DE BAZÅ: Curåøire temeinicå; laptele de
ciment μi pårøile neaderente se îndepårteazå. 
Suprafaøa betonului trebuie saturatå cu apå.

AMESTECAREA: Mortarul se amestecå intens într-un
amestecåtor corespunzåtor cu apå în proporøie de
apå: B1 (B2) = 1:2 pânå la 1:3.

PUNERE ÎN OPERÅ: Mortarul ultrarapid B1–PAGEL
se pune în operå imediat dupå amestecare.

La reparaøii dificile, pårøile laterale ale spaøiului ce 
urmeazå så fie obturat, se taie în coadå de rândunicå.

La deterioråri provocate de spargeri de conducte de
apå, se aplicå peste locul prin care øâμneμte apa un
cocoloμ de mortar care se preseazå puternic timp de 
3 minute.

Duratå de depozitare: 6 luni în ambalaje nedesfåcute 
μi la loc uscat.

Livrare: gåleøi de 15 kg

Tipuri de ciment: Livrarea se poate face μi cu 
alte tipuri de ciment, înså prin 
aceasta se schimbå μi 
proprietåøile tehnice ale 
produsului.

1602 RO
QS-Formblatt 05/11 Rev. 05

SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG
WOLFSBANKRING 9 · D-45355 ESSEN
TEL. +49 (0)2 01–6 85 04-0 · FAX +49 (0)2 01–6 85 04-31

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

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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