®

PAGEL REPARATIONSMØRTEL

EGENSKABER

ANVENDELSE

• Cementbaseret betonerstatningssystem til
renovering og belægning af
beton- & mørtelflader

Til reparationer og belægninger i aggressivt miljø
og på stærkt belastede flader. Mørtlen er særlig
velegnet til opretning og beskyttelseslag.
M10 anvendes specielt til betonbroer og
lignende konstruktioner, samt til konstruktioner
i vandbelastede områder.

• Opfylder de tekniske prøvnings- & leveringsbestemmelser jf. ZTV-SIB 90 for PCC I & II
flader samt DAfStb for mørtelklasse M1 og M2
• Universel til både lodrette og vandrette flader,
samt på undersider. Opfylder de højeste krav
for beskyttelse og renovering af
betonoverflader
• Kunststofforbedret og brugsfærdig - blandevæsken er kun vand, idet polymerkomponenten
er i mørtlen i pulverform
• Opnår høje tryk- & bøjningstrækstyrker, er
dampdiffusionsåben og bestandig mod frost
og tøsalt
• Forhindrer indtrængning af CO2 og fugt
(karbonatisering), vidtgående tæt mod olie og
vand, samt korrosionshæmmende og i høj
grad forsæbningsbestandig

M10

ANVENDELSESOMRÅDER

• Opretningslag på broer, i tunneller og lignende
• Belægning på broer, parkeringsdæk og andre
trafikerede flader
• Betonerstatning
• Reparation af huller, kanter og revner
• Fugning af murværk, gulv- & stødsamlinger
• M10 er tidligere REPTON-deklareret

• Problemløs forarbejdning og økonomisk i brug
• Kan pudses kort efter påføringen, også på
vægge og undersider
• Virksomheden er certificeret i henhold til
DIN EN ISO 9001-2008

NPD: „No Performance Determined” /
„Ikke bestemt”
Ved betonrenovering jf. EN 1504-3 skal der endvidere påføres et karbonatiseringsbeskyttelsessystem jf. EN 1504-2.

Eksponeringsklasser jf.
DIN 1045-2 / EN 206-1 / ZTV-W LB219
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XO
0
M10

•

XC
XD
1234 123

10.0601

XS
123

XF
1234

XA
123

•••• ••• ••• •••• ••

XM
123

••

M10/4

PAGEL®-REPARATIONSMØRTEL
M10
M10/4

T E K N I S K E D ATA

FORARBEJDNING

TYPE
M10 M10/4
Kornstørrelse
mm
0– 2
0–4
Lagtykkelse
mm
10–40
70
Vandmængde pr. 25 kg
liter
2,5
2,25
Forbrug
kg/dm3
2,0
2,0
Forarbejdningstemperatur
°C
5–35
5–35
Temperaturudvidelseskoeff. k –1 18,3 ҂ 10 –6
–
Dampdiffusionsmodstand
µm
1 ҂ 10 3
–
Trykstyrke
1d
N/mm2
욷 33
욷 20
(DIN 1164)
7d
N/mm2
욷 56
욷 35
28 d
N/mm2
욷 61
욷 50
Bøjnings1d
N/mm2
욷5
욷5
trækstyrke
7d
N/mm2
욷8
욷7
28 d
N/mm2
욷 10,5
욷 10
E-modul
N/mm2
34.000
–

UNDERGRUND: Rengøres grundigt ind til sund beton.
Løse og vedhæftningshæmmende dele, såvel som
cementslam fjernes, evt. ved højtryksspuling eller
sandblæsning. Undergrunden skal have en tilstrækkelig aftræksstyrke (1,5 N/mm2).
Ca. 6 timer før støbning forvandes til mætning. Frilagt
armering behandles med PAGEL Korrosionsbeskyttelse og hæftebro MH02.

Alle angivne prøvningsdata er gennemsnitsværdier, opnået ved prøvning i vores
tyske produktionsanlæg. Værdier fra andre produktionssteder kan variere.

HÆFTEBRO: MH02 oprøres som svummemørtel
med den angivne maksimale vandmængde og børstes
kraftigt ind i undergrunden.

Emballage:
Lagring:

25 kg sæk, EUR-palle à 1.000 kg
12 måneder ved tør og kølig,
men frostfri, opbevaring i ubrudt
originalemballage
Fareklasse:
Ikke farligt gods
Se anvisninger på emballagen
Cementtyper: Materialet kan også leveres med andre
typer cement, hvorved de tekniske
egenskaber kan ændre sig.

BLANDING: Det meste af vandmængden hældes i en
tvangsblander, mørtlen hældes i, og der blandes i ca.
3 minutter, indtil al mørtlen er befugtet.
Resten af vandet tilføres, og der blandes yderligere
ca. 2 minutter indtil mørtlen er homogen. I alt blandes
mindst 5 minutter.
Mindre portioner kan blandes med en langsomt
kørende boremaskine (400 o/m) med tvangsblandejern.

PÅFØRING: Mørtlen i den ønskede konsistens anbringes vådt i vådt i den endnu ikke afbundne hæftebro,
fordeles, komprimeres og afrettes. Sørg for at holde
forarbejdningsredskaberne fugtige!
EFTERBEHANDLING: Fritliggende flader skal beskyttes imod vind, træk og for tidlig fordampning, for eksempel med PAGEL Curing O1, folie eller lignende!

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige
anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er
gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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