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TUDALIT® PEENBETOON

KATSESERTIFIKAADID JA TUNNISTUSED

› DIBt-i ehitusjärelevalve üldine kinnitus raudbetooni lisaarmeerimiseks TUDALIT®-i tekstiiliga armeeritud 
  betooniga loaga Z-31.10-182
› Suur vastupidavus pakasele ja jäätõrjesooladele – tuvastamine CDF-meetodil
› Mittesüttiv - vastavustõendamine ehitusklassi A1 klassifitseerimisele vastavalt DIN EN 13501-1
› Test vastavalt DVGW tehnilistele eeskirjadele, tööleht W 270, W 300, W 347
› Korrosioonikindlus tugeva keemilise rünnaku vastu - kontrollimine vastavalt DIN 19573
› Toode vastavalt DIN EN 13813 "tsemendi baasil tasanduskihi jaoks"
› Vabatahtliku välisseire kinnitus Kiwa GmbH Polümeeri Instituudi poolt
› Tehase tootmiskontroll vastavalt standarditele DIN EN 1504-3 ja DIN EN 13813
› Ettevõtte sertifikaat vastavalt DIN EN ISO 9001: 2015

Kaubamärgiga TUDALIT® on innovatiivse tekstiilbetooni tootmine ja kasutamine kaitstud komposiitmaterjali
komponentide, spetsiaalsete kvaliteedistandardite, tootmisprotsesside, komposiitmaterjalist välja töötatud ja
toodetud toodete ning nende tugevdamise ja parandamise tootmisprotsesside alusel.

PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG juhib tähelepanu sellele, et toode TF10 PAGEL® / TUDALIT®-
PEENBETOON on osa abZ-st “Raudbetooni tugevdamise protsess TUDALIT®-iga (tekstiiliga raudbetoon)”. Kui
tugevdusmeede tuleb läbi viia TUDALIT® kaubamärgi poolt kvaliteediga tagatud rakendusena, tuleb kliendil
esitada TUDALIT®-i komponentide tõendid, TUDALIT®-i sobivussertifikaat ja TUDALIT®-i litsents ilma seda 
küsimata.

TF10   TUDALIT® PEENBETOON (0-2 mm)
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OMADUSED

› Spetsiaalne peenbetoon, mis sobib TUDALIT® tekstiilkangaga
› Pehme, plastiline, tiksotroopne konsistents
› Madal elastsusmoodul koos suure paindetugevusega
› Väike vee/tsemendi suhe
› Veekindel ja väga vastupidav mineraalõlidele ja kütustele
› Suur vastupidavus tugevale keemilisele rünnakule
› Pumbatav ja hõlpsasti töödeldav muudetava kiirusega käigukastiga mono etteandepumpadega 
  (küsige masina sobivust)

KASUTUSALAD

› Suure jõudlusega peenbetoon tekstiilriide võrgule
› Konstruktiivne tugevdamine raudbetoondetailide tõmbetsoonis
› Betoonkonstruktsioonide kihi paksuse vähendamine ehitustehnikas (komponentide ja ehituselementide 
  tootmine)
› Kihtide paksuse vähendamine konstruktsiooni parandusmeetmetel
› Raudbetoondetailide tugevdamiseks käsitsi lamineerimisel ja MAWO-PAGEL® ühtlase vooluga 
  märgpihustusprotsessis
› Sõidetavate kanalite tugevdamine ja katmine

TUDALIT®-PEENBETOON

BETOONI KORROSIOONIGA SEOTUD NIISKUSKLASS, MIS ON 
PÕHJUSTATUD LEELISE RÄNIDIOKSIIDI REAKTSIOONIST
Niiskusklass                            WO       WF       WA       WS
TF10                                          •            •            •            •
Kõik PAGEL® toodetes kasutatud täitematerjalid on vasta-
vuses DIN EN 12620  leelisetundlikkusklassile EI ja pärine-
vad ohututest allikatest.

KOKKUPUUTEKLASSI MÄÄRAMINE VASTAVALT:
DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 / DIN 19573
                XO     XC         XD        XS         XF         XA       XM XWW
                      1 2 3 4    1 2 3    1 2 3    1 2 3 4   1 2 3*   1 2 3 1 2 3
TF10       •   • • • •    • • •    • • •    • • • •    • •       • • • • •
* Sulfaadirünnak kuni 600 mg/l
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  TÜÜP                                                                                                                                                                                                 TF10
  Tera suurus                                                                                                                                    mm                                           0–1
  Kihi paksus                                                                                                                                     mm                                           3 –30
  Vee kogus                                                                                       max.                                      %                                              14
  Kulu u.                                                                                                                                             kg/(m2 . mm)                           1,9
  Värske mördi tihedus u.                                                                                                              kg/m3                                       2.150
  Töötlemisaeg u.                                                                        + 20 oC                                      min                                           60
  Valgumine DIN EN 13395-1                                                     5 min                                      mm                                           170–210
  Paisumine                                                                                        24 h                                      Mahu%                                    ≥ 0,1
  Survetugevus*                                                                                   1 d                                      N/mm2                                     ≥ 15
                                                                                                               7 d                                      N/mm2                                     ≥ 40
                                                                                                             28 d                                      N/mm2                                     ≥ 80
  Paindetugevus*                                                                                1 d                                      N/mm2                                     ≥ 3
                                                                                                               7 d                                      N/mm2                                     ≥ 6
                                                                                                             28 d                                      N/mm2                                     ≥ 8
  E-moodul                                                                                         28 d                                      N/mm2                                     ≥ 25.000
* Paindetugevuse ja survetugevuse katsetamine vastavalt DIN EN 196-1

Märkus. Kõik värske ja tahke mördi testid 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:             12 kuud. Jahedas, kuivas, pluskraadidel. Algses suletud pakendis.
Pakend:                    25 kg kott, euroalus 1,000 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 (lendtuhk, ränidioksiid, jne.)
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MASINAGA PAIGALDAMINE:
TF10 PAGEL / TUDALIT peenbetoon MAWO-PAGEL-
DICHTSTROM-märgpritsimismeetod:
Hoidke pihustusotsakut pihustuspinna suhtes täis-
nurga all. Kaugus ca 50 cm. Esimene peene betooni
kiht kantakse nakkekihi toetamiseks täieliku õhuvoo-
luga. Enne esimese tekstiili tugevduskihi paigaldamist
tuleb tagasilöönud materjal siluda või see eemaldada.
Pärast tekstiiltugevduskihtide sisestamist tuleb õhu ju-
urdevoolu reguleerida nii, et tekstiilkonstruktsioonid
ei oleks kahjustatud. Vastav tekstiili tugevduskiht 
pannakse kohe peale ja surutakse veidi sisse. 
Viimane tugevdusdetail  kaetakse peene betooniki-
higa. Lõpliku pinna peent betoonikihti töödeldakse
vastavalt soovitule.

Kompressor:                 5 m³/min, 5 bar
Temperatuuride vahemik:+ 5 °C kuni + 35 °C
Segamisvesi:                 Joogivee kvaliteet

JÄRELHOOLDUS:
Väljapaistvad töödeldud pinnad tuleb kaitsta liiga
kiire kuivamise eest (tuul, tuuletõmbus, otsene 
päikesepaiste, jne.) koheselt peale paigaldust ja 3-5
päeva jooksul.
Sobilikud järelhooldusmeetodid:
Veega niisutamine, kilega katmine, termokile või 
niiskust säilitavad katted, O1 JÄRELHOOLDUSAINE. 
Kui kasutad O1 JÄRELHOOLDUSAINET, palun järgi
tehnilise infolehe juhendeid. 

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS:
Puhasta korralikult, eemalda kõik lahtised tükid, 
võimalik tsemendipiim ja mustus, jne. kasutades liiva-
pritsi või mõnda muud sarnast vahendit kuni täiteaine
on näha. Tuleb saavutada korralikult kandev ja nakkuv
pind (1,5 N/mm2, KEW ≥ 1,0 N/mm2). (Keskmine 
karedussügavus pärast pinna ettevalmistamist on 
Rt = 1 mm).
Puhasta kogu rooste välja paistvalt armatuurraualt,
kuni paistab puhas metall, vastavalt puhastusaste 
SA 2 ½ vastavalt DIN EN ISO 12944-4. Umbes 6-24
tundi enne segu paigaldamist hoia pinnad korralikult
märjad kuni kapillaarse küllastumiseni.

ARMEERING:
Katke täielikult väljapaistev ja roostest puhastatud 
armatuurraud kahe kihti RM02 KORROSIOONIKAITSE
JA NAKKEKIHT (järgi RM02 KORROSIOONIKAITSE
JA NAKKEKIHT tehnilise info lehte).

NURKADE SAALUNG: Kinnita tihedalt ja kindlalt
SEGAMINE:
Mört on valmis kasutamiseks – sega ainult veega.
Palun jälgi instruktsioone kotil õige vee koguse jaoks
ja kalla alguses 2/3 veest sobivasse segumasinasse,
(nt. horisontaalsesse sundsegumasinasse) jättes osa
vajalikust veest välja. Sega umbes 3 min., lisa 
väljajäänud vesi ja sega veel 2 min. kuni segu on 
homogeenne.

PAIGALDAMINE:
KÄSITSI PAIGALDUS:
Kandke TF10 PAGEL / TUDALIT®-FINE CONCRETE
kiht kihiti, kõige lihtsamal juhul kellu või spaatliga 
aluspinnale. Esimene kiht harjatakse nakkekihina-
sama konsistentsiga. Peent betoonvõrku ja tugevda-
vat tekstiili kantakse vaheldumisi kihtide kaupa. 
Vastav tekstiili tugevduskiht pannakse kohe peale ja
surutakse veidi sisse. Viimane peene betooni kiht
kaetakse seejärel õhukese betooni kihiga. Lõpliku
peene betoonikihi pind töödeldakse vastavalt 
soovitule.

PAIGALDUS
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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

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


