PAGEL® - B1 KIIRREMONDISEGU

B1

KASUTUSALA

OMADUSED

· Kiirkivinev segu avade ja õnaruste täitmiseks ja
igasugusteks betooni remonditöödeks (töötlemise
aeg umbes 2-5 min)

· avade täitmine ankrute, värava osade, rööbaste,
ühendusvarraste, masinaosade, terastalade, jne.
kinnitamiseks.

· Sertifitseeritud tulekaitseklassiga A1 vastavalt DIN
4102-1 ja EN 13501.

· vee lekete peatamiseks.
· avade ja pragude sulgemiseks ja täitmiseks.

· Ülimalt lihtne kasutada ja vajab vaid segamist
veega.

· kivide ümbert vahede täitmiseks

· Moodustab väga plastilise ja voolitava massi, mida
sõltuvalt temperatuurist võib koormata juba mõne
minuti pärast

· erinevate ehituslike avade täitmiseks
lukkseppadele, elektrikutele, telliseladujatele,
maalritele, dekoreerijatele ja paigaldajatele

· Tsemendil baasil, kloriididevaba. Ei tekita
soolakahjustusi või terase korrodeerumist.

· pragude pinnalt sulgemine materjalides, mis on
suletud spetsialsete materjalidega ja kivimüüris ja
betoonis pragude täitmine

· Veekindel, suurel määral õlile läbitungimatu ja
korrosioonikaitse
· Suured varajased tugevused. PAGEL
KIIRREMONDISEGU saavutab survetugevuse
2,5 N/mm2 (1 h) ja 65 N/mm2 (28 p) väga lühikese
ajaga
· Asendamatu paigaldusabi kõikidele paigaldusega
tegelevatele ehitusspetsialistidele
· Ettevõte on sertifitseeritud vastavalt DIN EN
ISO 9001:2008-le.
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PAGEL® - KIIRREMONDISEGU
TEHNILISED ANDMED
TÜÜP
Survetugevus
1h
24 h
7p
28 p
Vee kogus
Segamise aeg

N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
u. %
u. sek..

B1

B1
≥2,5
≥30
≥40
≥55
25-30
30

Kõik tabelis antud näitajad on juhendava iseloomuga, tõestatud
meie Saksa tehases. Teistes tehastes tehtud segude näitajad
võivad olla teised

Ladustamine:
Pakend:
Ohutusklass:
giscode:

kuni 9 kuud
jahedas plusskraadidel
originaalpakendis ja kuivas
15 Kg ämber
ei sisalda ohtlikke ühendeid.
Vaata ohutuskaarti
ZP1 (Saksamaa ohtlike lisandite
informatsiooni süsteem)

KASUTAMINE

ALUSPIND: Puhasta pind korralikult ja
eemalda kõik lahtised tükid, tsemendipiim ja
kõik asjad, mis võivad takistada segul pinnaga
nakkuda. Märga pinnad küllastumiseni.
SEGAMINE: Sega segu veega veega
vahekorras: B1 (B2) = 1:2 kuni 1:3 sobilikus
nõus. Segamise aeg umbes 30 sek..
KASUTATAV VESI: joogivee kvaliteediga
PAIGALDUS: PAGEL B1 BLITZMÖRTEL
(KIIRPARANDUSSEGU) paigalda segu
koheselt peale segamist.
Keeruliste remontide korral uurista kalasaba
kujuline õõnsus remonditava koha juurde
Kui on tegemist lekkiva vee peatamisega suru
segu korgiks avausse ja hoia kerget survet 3
min.

Selles infolehes esitatud teave on koostatud meie klienditeeninduse poolt ja on tulemus põhjalikele uurimistöödele ja pikaajalisele kogemusele. Siiski on need ilma meiepoolse vastutuseta kolmandate isikute varalistele
õigustele ja ei vabasta kasutajat vastutusest kontrollida, et tooted ja paigaldus oleksid sobilikud kavandatud kasutusotstarbega. Esitatud andmed on tuletatud testidest normaalsetes kliimatingimustes vastavalt DIN
50014 ja näitavad keskmist väärtust ja analüüsi. Toimetatud kaubal on võimalikud kõrvalekalded näitudes. On võimalik, et soovitused võivad erineda sellest, mis on näidatud antud tootelehel. Sel juhul on vajalik meie
kirjalik nõusolek.On kliendi vastutus veenduda, et neil on kõige uuem tooteleht ja selle sisu on kehtiv. Meie klienditeenindusel on hea meel pakkuda abi igal ajal. Me hindame Teie huvi meie toote vastu. See infoleht
asendab varem antud informatsiooni. Palun leidke värskeim tooteleht www.pagel .com
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