
PAGELASTIC

Tehniliste andmete leht
D1

KATSESERTIFIKAADID JA TUNNISTUSED

› Toode vastavalt DIN EN 1504-2 
› Tehase tootmiskontroll vastavalt DIN EN 1504-2; Tabel ZA. 1a ja DIN EN 13813
› Ettevõtte sertifikaat vastavalt DIN EN ISO 9001:2015

OMADUSED

› Vastab pinnakaitsesüsteemi OS-D I nõuetele vastavalt ZTV-ING osale 3 ja OS-5b vastavalt DAfStb juhistele
› Sildade pindmised pragude võrgud ja läbivad praod <0,2 mm, isegi temperatuuril -20 °C
› Piisavalt stabiilne, nakkuv, vananemiskindel, veekindel ja pragudesildaja kuni pragude laiuseni 0,2 mm 
› Veeauru läbilaskev
› Takistab CO2 imendumist (karboniseerumist)
› Saab konsistentsi tõttu kanda pintsli, harja või silumiskelluga või on hõlpsasti paigaldatav märgpihustamise 
  meetodil kaasavedava õhuvoolu pihustitega.
› Värvikujunduse jaoks saab üle värvida pragusid sildava pinnakaitsekattega, nt. O2DE

PAIGALDUSALAD

› Pragusid sildav pinnakattekiht betooni, mördi ja müüritise pindadele, mida ei kasutata liikluseks
› Kaitse jäätõrjesoolade mõju eest pihustamis- ja pritsimispiirkonnas
› Silla konsoolid ja ohutussaared
› Rõdud, terrassid, hüdroisolatsioon plaatide all
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SUBSTRATE:
Puhastage hoolikalt, eemaldage naket takista-
vad osad, kasutage liivapritsi või lihvige, kui vaja.
Tasandage sügavamad ebatasasused RM20
PCC-SYSTEM-iga.

Rebenemistugevus (betoon): > 1,5 N / mm2
Nakketugevus (tasanduskiht): > 1,3 N / mm2

Niisuta aluspinda seni, kuni pind rohkem ei ima
ja pind on matt-niiske. 

TASANDAMINE:
Suurema kareduse kompenseerimiseks tasanda-
ge betoonpinnad MS05 PCC pahtliga. Sileda
aluspinna korral võib tasandamisest loobuda.

SEGAMINE:
Pange komponent B puhtasse anumasse ja lisa-
ge komponent A põhjalikult segades. Segage
sobiva segajaga (400 pööret minutis), kuni 
moodustub homogeenne, tükivaba ja töödeldav
lobri, vähemalt 5 minutit. Võib lahjendada 1 kuni
2% veega sõltuvalt paigaldusest.

PAIGALDUS:
Kandke D1 ühtlaselt pintsli või kellu abil. Siluge
pehme harjaga, et saada ühtlane mustriline
pind. D1 on suurepäraselt pihustatav (nt. pihusti-
ga Strobl pump). Vältige materjali kogunemist
nurkadesse ja süvenditesse. Silenda pind 
keskmisel temperatuuril 5–8 minuti jooksul. 
Jälgige külmumistemperatuuri. Pinna, õhu ja
materjali temperatuur vähemalt 8 °C, max. 30 °C.
Kandke umbes 1,7–2,0 kg / m2 kihi kohta. Veen-
duge, et kihi paksus oleks vähemalt 1 mm töö-
etapi kohta.
Ooteajad (temperatuuril 20 °C):
– kuivamisaeg:    umbes 3 tundi
– Vihmakindel:    umbes 5 tunni pärast
– Järgmine kiht D1: umbes 5 tunni pärast
– O2DE paigaldus:  umbes 24 tunni pärast
Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur pikendab
ooteaegu.

JÄRELTÖÖTLUS:
D1 kõveneb normaalsetes ilmastikutingimustes
ilma pragunemata ja mullideta. Tugeva päikese-
paiste või õhu liikumise korral tuleb D1 kaitsta
enneaegse kuivamise eest (nt kilega katmine).
Kui D1 on värvikujunduse jaoks kaetud O2DE
PINNAKAITSEga, tuleb heledate värvide jaoks
ette näha O2DE kahekordne pealekandmine.

Tarnitakse:                    Komponent A: 20 kg kott
                                       Komponent B: 9 L kanister
Säilitamine:                  Jahedas, kuivas, pluskraadidel. 
                                       Algses suletud pakendis.
Ladustamisaeg:           Pulbriline komponent vähemalt 12 kuud
Liquid component:     Vedel komponent vähemalt 18 kuud
Ohtlikkusklass:            Ei ole ohtlik materjal. 
                                       Järgige ohutuskaarti
Giscode:                       ZP2

Kasutamiseks valmis toote (kat. A / C) lenduvate orgaanili-
ste ühendite sisalduse EL-i piirväärtus on:
75 g / l (2007) / 45 g / l (2010). Valmis toote LOÜ <10 g / l.

Teavet konstruktsiooni, kihi paksuse, materjali kulu ja lisade
kohta, samuti vastavusdeklaratsioone leiate veebisaidilt
www.pagel.com

TEHNILISED ANDMED

  TÜÜP                                      Kuiv mört               Segamisvedelik
                                                                    KOMPONENT A              KOMPONENT B

  Kuju                                         Pulber                     vedelik
  Värvus                                     hall                           Piimjas-valge
  Pakend                                    20 kg kott               9 L kanister
   Baseerub                                  Tsement                   Polümeerdispersioon
   Segamisvahekord KO         1                               0,45

                                                                                    SEGU
  Värske mördi tihedus           Kg/dm3                  u. 1,70
  Värvus                                                                      hall
                                                                                    u. toon RAL 7032
  Veeauru difusioonikindlus  m                             < 4*
  CO2 vastupidavus                m                             > 200*
  Nakketugevus       (28 d)      N/mm2                  > 0,8
  Prao sildamise      + 20 oC  mm                         0,4**
  Võime                     – 20 oC   mm                         0,2**
  Töötlemise temperatuur     oC                            +8 kuni +30
  Töötlusaeg            +10 oC   min                          180
                                   +20 oC   min                          120
                                   +30 oC   min                          60
  Minimaalne paksus 2          mm                         2
  kihi korral
  Kulu umbes Kg / m2 kohta vastavalt ZTV-ING-le ühele kihile
  OS-DI                                      Rt=0,2 mm            2,5
                                                   Rt=0,5 mm            2,7
                                                   Kihtide arv             2
  * ekvivalent õhukihi paksus 2 mm paksusel samaväärne õhukihi 
  paksus katte paksusega 2 mm KO = kaaluosa
  **   = maksimaalne prao laius
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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
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