
TURBO JOOTEBETOON

Tehniliste andmete leht
VT05, VT10

VT05 TURBO JOOTEBETOON
VT10 TURBO JOOTEBETOON

KATSESERTIFIKAADID JA TUNNISTUSED

› Testitud vastavalt DAfStb direktiivile (VeBMR) "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem 
  Vergussbeton und Vergussmörtel" (Tsemendi baasil jootebetooni ja vuugimördi tootmine ja kasutamine) 
  (QDB - Saksa ehituskemikaalide kvaliteediliit)
› Toode on vastavuses DIN EN 1504-6 “Sarrusvarraste ankurdamine”
› Suur vastupidavus pakasele ja jäätõrjesoolale - tuvastamine CDF-meetodil
› Väga suur sulfaadikindlus – katsetatud vastavalt DIN 19573
› Tehase tootmiskontroll vastavalt DIN EN 1504-6
› Ettevõtte sertifikaat vastavalt DIN EN ISO 9001:2015
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KASUTUSNÄIDE
Kaevuluugi kõrguse reguleerimine PAGEL® VT turbomördiga ja PAGEL® VT-P turbomördiga



OMADUSED

› 30 minutiga valmis koormusteks
› Kerge töödelda
› Suur voolavus
› Mittekahanev
› Vett mitte läbilaskev
› Külmakindel peale 2 tundi
› Lihtne töödelda temperatuurivahemikus +1 °C ja +30 °C
› Ehitusmaterjalide klass A1 vastavalt Euroopa Komisjoni 26. septembri 2000. aasta otsusele 2000/605 / EÜ 
  (avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L258)
› Suur kuluefektiivsus tänu kiirele töö edenemisele

KASUTUSALAD

› Kaevuluugi kõrguse reguleerimine
› Inspektsiooniavade, lüüsi siibrite , liiklusmärkide ja –fooride betoneerimine (teetööd)
› Gaasi- ja veetorustiku ühenduskohtade tihendamine

TURBO JOOTEBETOON
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KESKKONNAKLASSI MÄÄRAMINE VASTAVALT:
DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
                XO     XC       XD      XS         XF      XA*    XM
                        1 2 34   1 2 3    1 2 3    1 2 3 4 1 2 3** 1 2 3
VT05       •    • • • •   • • •   • • •    • • • •  • • •      •
VT10        •    • • • •   • • •   • • •    • • • •  • • •      •
*    sulfaadirünnakuga kuni 600 mg / l
**  täiendavate kaitsemeetmetega vastavalt standardile 

DIN 1045-2, Sulfaadikindluse tõendamine vastavalt 
standardi DIN 19573 C lisale.

BETOONI KORROSIOONIGASEOTUD NIISKUSKLASS, MIS
ON PÕHJUSTATUD LEELISE RÄNIDIOKSIIDI REAKTSIOONIST
Niiskusklass                       WO        WF        WA        WS
VT                                          •             •             •             •
Kõik PAGEL®’s toodeteskasutatud täitematerjalidon 
vastavusesDINEN 12620leelisetundlikkusklassile EI ja
pärinevad ohututest allikatest.

  PAGEL® KAEVULUUGI MÖRT VASTAVALT DIN 19573    
  TEST                                                        VT05      VT10      
   Värske segu tihedus u.                      kg/m3      2.100         2.200         –
    Konsistents                                                  mm            ≥ 780           ≥ 850           ≥ 650 mm
                                                                                                   (≥ 30 cm)    (≥ 30 cm)    (≥ 250 mm
                                                                                                                                                  ilma kaldeta)
    Survetugevus                   2 h (5 °C)        N/mm2      ≥ 2                ≥ 2                ≥ 2 
                                                     2 h (20 °C)     N/mm2      ≥ 10             ≥ 10             ≥ 10 
                                                     1 d                    N/mm2      ≥ 25             ≥ 45             ≥ 25 
                                                     28 d                 N/mm2      ≥ 55             ≥ 70             ≥ 50 
    Kahanevus*                       Es, m 91 d      ‰                1,34              0,95              ≤ 1,5
                                                     Es, i 91 d         ‰                1,37              0,98              ≤ 2,0
   Jääsulatussoolade kindlus*              g/m2         56               29               1.500
    (CDF-Meetod)                                                                                                              pärast 28 tsüklit
   Sulfaadikindlus*                                 mm/m     0,4             0,08           ≤ 0,8
   * esialgse testi tulemused

Vastavalt nõu-
delee DIN 19573
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TEHNILISED ANDMED

  TÜÜP                                                                                                                                                VT05                        VT10
  Tera suurus                                                                                                    mm                          0–0,5                        0–1
  Valukihi paksus                                                                                             mm                          10 –30                       10 –50
  Vee kogus                                                                       max.                      %                              18                             16–18
  Kulu (kuiv segu), u.                                                                                     kg/m3                      1.900                       1.900
  Värske segu tihedus u.                                                                                kg/m3                      2.100                       2.200
  Töötlemisaeg u.                                                        + 20 oC                     min                          5                               1–3
  Laialivalgumise mõõt                                                                                mm                           ≥ 300                       ≥ 300
  Paisumine                                                                        24 h                     Mahu %                   ≥ 0,1                        ≥ 0,1
  Survetugevus*                                                           30 min                     N/mm2                    ≥ 5                            ≥ 5
                                                                                               1 h                     N/mm2                    ≥ 8                            ≥ 8
                                                                                               2 h                     N/mm2                    ≥ 10                         ≥ 10
                                                                                               1 d                     N/mm2                    ≥ 25                         ≥ 45
                                                                                               7 d                     N/mm2                    ≥ 40                         ≥ 60
                                                                                             28 d                     N/mm2                    ≥ 55                         ≥ 70
  Paindetugevus*                                                          30 min                     N/mm2                    ≥ 2                            ≥ 2
                                                                                               1 h                     N/mm2                    ≥ 2                            ≥ 2
                                                                                               2 h                     N/mm2                    ≥ 2                            ≥ 2
                                                                                               1 d                     N/mm2                    ≥ 4                            ≥ 5
                                                                                               7 d                     N/mm2                    ≥ 6                            ≥ 6
                                                                                             28 d                     N/mm2                    ≥ 8                            ≥ 8
* Painde- ja survetugevuse testimine vastavalt standardile DIN EN 196-1

Märkus: Värske ja tahke mördi testid on tehtud temperatuuril 20 ° C ± 2 ° C. Kõrgem või madalam temperatuur
põhjustab värske / tahke mördi omaduste ja katsetulemuste erinevusi. Sõltuvalt temperatuurist saab 
konsistentsi reguleerida segamisvett pisut vähendades.

Säilitamine:            6 kuud. Jahedas, kuivas, pluskraadidel. Algses suletud pakendis.
Pakend:                   25 kg kott, euroalus 1000 kg
Ohuklass:                mitte ohtlik kaup, järgige pakendil olevaid juhiseid
GISCODE:              ZP1

PAGEL®-TOOTE KOOSTISEST:
Tsement:                 vastavalt DIN EN 197-1
Täiteained:              vastavalt DIN EN 12620
Lisaained:               vastavalt DIN EN 450, üldine ehitusjärelevalve luba (abZ), DIN EN 13263 (ränidioksiid, jne.) 
Lisand:                     vastavalt DIN EN 934-4



TURBO JOOTEBETOON

SEGAMINE:
Segu on valmis kasutamiseks – sega ainult
veega. Palun jälgi instruktsioone kotil õige 
vee koguse jaoks ja kalla alguses 2/3 veest se-
gumasinasse (näiteks sundsegumasin) jättes osa
vajalikust veest välja. Sega umbes 3 min., lisa
väljajäänud vesi ja sega veel 2 min, kuni segu on
homogeenne.

Segamisvesi:
Joogivee kvaliteet

Temperatuuri vahemik:
+ 5 °C kuni + 35 °C (komponendi, õhu ja 
materjali temperatuur)

Madal temperatuur ja külm vesi lükkavad 
tugevuse arengut edasi, nõuavad intensiivset
sundsegamist ja vähendavad voolavust. Kõrgem
temperatuur kiirendab tugevuse arengut ja võib
vähendada ka vooluomadusi.

VALAMINE:
Vala ühtlaselt pideva joana alustades ühest nur-
gast. Kui valamine toimub suurtele pindadele,
siis soovitame alustada plaadi keskelt kasutades
toru. Masina paigladamisel vala kõigepealt täis
ankrupoltide augud (augu ülemise ääreni) ja
alles siis jätka ülejäänud plaadiga

JÄRELHOOLDUS:
Väljapaistvad valatud pinnad tuleb viivitamatult
kaitsta liiga kiire kuivamise eest (tuul, tuuletõm-
bus, otsene päikesepaiste, jne.) peale valu 
vähemalt 3-5 päeva jooksul.

Sobilikud järelhooldusmeetodid:
Veega niisutamine, kilega katmine, niisked 
“kotiriided” termokile või niiskust säilitavad 
katted, O1 järelhooldusaine. 
Järgi tehnilise info lehte kui kasutad O1
järelhooldusainet.

61Tehnilise andmete leht 0308 EE / QS form 08/21 Rev. 01

Brošüürissisalduvteave, paigaldusjuhised, tehnilisednõuanded ja muudsoovitusedpõhinevadulatuslikeluuringutel ja kogemustel. Need ei ole siiski
siduvad, eriti seoses kolmandate osapoolte varaliste õigustega, ega vabasta klienti tema kohustusest kontrollida, kas tooted ja protsessid sobivad
kavandatud rakenduseks. Näidatud katseandmed on keskmised väärtused ja analüüsid. Toimetatud kaubal on võimalikud kõrvalekalded näitudes.
Sellest brošüürist esitatud soovitustest kõrvalekaldumiseks on vaja kirjalikku kinnitust. Projekteerijad ja paigaldajad peavad tutvuma uusima 
infolehe väljaandega ja saada teavet uusimate tehnoloogiliste arengute kohta. Meie klienditeeninduse meeskond aitab alati hea meelega ja 
hindame teie huvi. Selle väljaande avaldamisega on eelmine teave toote kohta kehtetu. Praegune ja kehtiv versioon on saadaval Internetis aadressil
www.pagel.com

PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9                Tel. +49 201 68504 0
45355 Essen . Germany   Fax +49 201 68504 31
www.pagel.com . info@pagel.com

PAIGALDUS

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS:
Puhasta korralikult, eemalda kõik lahtised tükid,
võimalik tsemendipiim ja mustus, jne. kasutades
liivapritsi või haavelpritsi, või mõnda muud sar-
nast vahendit kuni täiteaine on nähtaval. Tuleb
saavutada korralikult kandev ja nakkuv pind 
(1,5 N/mm2, KEW ≥ 1,0 N/mm2). 

NIISUTAMINE:
Umbes 6-24 tundi enne segu paigaldamist hoia
pinnad korralikult märjad kuni kapillaarse külla-
stumiseni.

Armeering:
Puhasta kogu rooste välja paistvalt sarrusraualt,
kuni paistab puhas metall, vastavalt puhastusa-
ste Sa 2 ½ vastavalt DIN EN ISO 12944-4.

MITTE TERASEST METALLID:
Tsement ja tsemendi baasil ehitusmaterjalid või-
vad põhjustada värviliste metallide lahustumist
(nt. alumiinium, vask, tsink).
Palun kontakteeruge meiega tehnilise nõu 
saamiseks.

RAKETIS:
Raketis tuleb kinnitada tugevalt ja tihendada 
betoonaluse vastu.
Kasutage mitteimavat raketist.

Jootebetooni väljaulatumine:
Ärge ületage lubatud 50 mm valu üleulatust 
järgides konstruktsioonilisi spetsifikatsioone.
Dünaamiliselt pingestatud ja eelpingestatud
alusplaadi jootmisel, mille  vundamendid on
suure surve all ka servadest, st. jootebetoon
peab olema valatud kasutades 45 kraadist faasi
välisnurgal, või tuleb lõigata faas koheselt 
samale tasapinnale laagri plaadiga, enne kui 
betoon on tahenenud. See väldib tekkivate pin-
gete kuhjumise ja purunemise (järgige staatilisi
ja struktuurilisi spetsifikatsioone).


