PAGEL® - KIIRPARANDUS/TÄITESEGU
KIIRPARANDUS/TÄITE
OMADUSED

KASUTUSALA

· Kiire kivinemisega remondisegu sobilik
kõiksugusteks remontideks, täitmisteks ja
tihendamiseks.

· Pragude remondiks betoonis ja kiviseintes,
kanalisatsioonis ja kanalites

· Ülilihtne kasutada ja vajab vaid veega
segamist
· Valmissegatud segu on pehme, plastilise
konsistentsiga ja sõltuvalt temperatuurist
kasutatav lühikest aega.
· Tsemendivaba. Ei sisalda korrodeerivaid
lisandeid ja katalüsaatoreid
· Veeauru läbilaskev ja külmakindel
· Ei lase vett läbi ja vastupidav enamikele
õlidele ja kütustele

· Vett lekkivate pragude tihendamine edasiseks
lekkimise remondiks.
· Seinte kinnitamine maapealsetes ja maaalustes
ehitistes
· Betoontorude ühendamine ja remont
· Elektri ja vee- ja kütteorude paigaldus
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· Sertifitseeritud tulekindluse klassile A1
vastavalt EN 13501 ja DIN 4102
· Toodetud, sertifitseeritud ja tehase poolse
kontrolliga vastavalt ISO 9001-le.
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PAGEL® - KIIRPARANDUS/TÄITESEGU
Tüüp
Tera suurus
Kihi paksus
Vee kogus
Kulu
Töötlemise aeg 20OC
Segamise aeg
Survetugevus

KA-S

1h
2h
4h
6h
8h
1p
7p
28 p

mm
mm
%
Kg/dm3
Min.
Min.
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2

0,5
≥2
u. 20
1,75
0,5
1
≥4
≥4
≥8
≥10
≥20
≥30
≥50
≥60

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

* DIN EN 196-1 – survetugevuse test

Ladustamine:
Pakend:
Ohutusklass:
GISCODE:

kuni 6 kuud originaalpakendis ja kuivas
10 Kg ämber
ei sisalda ohtlikke ühendeid.
ZP1

KASUTAMINE
ALUSPIND: Puhasta korralikult, eemalda kõik lahtised tükid ja võimalik tsemendipiim, õli, määrded vmt
kasutades selleks survepesurit või muud vahendit kuni kandva ja nakkuva pinnani. Aluspind peab olema
2
väljatõmbejõuga (i M ≥ 1,5 N/mm ). Tee
ee pinnad korralikult märjaks.
SEGAMINE: Segu on valmis kasutamiseks ja vajab ainult läbisegamist umbes 20% veega. Segamise aeg
umbes 1 min.
PAIGALDUS: Kanna segu pinnale koheselt peale segamist.
segamist Kui on tegemist lekkiva vee peatamisega suru
segu korgiks prakku ja hoia kerget survet 1-2
1 min.
TÄHELEPANU: Paigaldatud segu pind tuleb katta nii kiiresti kui võimalik vee aurustumise kaitseks või hiljemalt
siis, kui pind hakkab kivinema. Pind tuleb hoida niiske kas niisutamisega või aurustumist vältiva kilega.
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