
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАГЕЛЬ® - АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ І 

ЗЧІПНИЙ ШАР 

 
ВЛАСТИВОСТІ 

 високоякісний антикорозійний захист та 

зчіпний шар на мінеральній основі - 

складова частина наших системи 

ремонту бетону PAGEL MS і МН; 

 модифікований полімерами, готовий до 

використання, для приготування додати 

лише воду; 

 підвищує стійкість арматурної сталі до 

процесів коронування, а також 

використовується для виконання зчіпного 

шару для наступних шарів; 

 легко наноситься як на вертикальні так і 

на горизонтальні поверхні, полімерна 

добавка є стійкою для постійного впливу 

води; 

 може наноситись на матово-вологі 

поверхні у якості антикорозійного захисту; 

 при влаштуванні антикорозійного 

захисту нанесення виконується за два 

рази; 

 якість матеріалу постійно контролюється 

згідно відповідних правил і норм та 

сертифікований ISO 9001; 

 

 

Повна система складається з наступних 
розчинів: 
MS20 ремонтний розчин РСС (0,1-2,0 

мм) 
MH20 ремонтний розчин РСС (0,1-2,0 

мм / горизонтальна поверхня) 
MH80 ремонтний розчин РСС (0,1-8,0 

мм / горизонтальна поверхня) 
MS05 шпаклівка РСС (0,1-0,5 мм) 

 

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

 мінеральний засіб для 

влаштування антикорозійного 

захисту арматурної сталі; 

 турбіни, генератори, компресори, 

дизельні агрегати та інші установки, 

що працюють з високою вібрацією; 

 анкерні кріплення, фіксатори і 

підстави; 

 залізні і бетонні опори; 

 готові бетонні елементи і металеві 

конструкції; 

 опори мостів та конструкції швів 

мостів; 

 рейкові підйомні крани та 

радіотелескопи; 

 сталеплавильні та металургійні 

заводи, а також гірничобудівельні 

установки; 

 паперові, хімічні та 

нафтопереробні заводи. 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Тип суміші MS02 

основа цемент 

компонентів 1 

густина свіжої суміші кг/дм3 2,1 

кількість води зчіпний шар % 18 
антикорозійний захист % 16 

розхід  кг/дм3 1,6-2,0 

кількість нанесень зчіпний шар  1 
антикорозійний захист  2 

адгезія  МПа ≥1,5 

життєздатність 10 °С 
20 °С 
30 °С 

хв. 
хв. 
хв. 

≈60 
≈45 
≈30 

температура застосування °С +5 до +35 

відносна вологість повітря % < 95 
Всі параметри є приблизними, дослідженими на наших німецьких фабриках 

  
форма поставки: мішок 25 кг 
зберігання: 9 місяців, суха, щільна упаковка 
транспортування: матеріал не містить шкідливих для 

здоров’я компонентів 

Дані цього проспекту, технологічна консультація та інші 
рекомендації базуються на обширних науково-дослідних роботах і 
досвіді, однак вони у зв'язку з правовою охороною третіх осіб не 
звільняють замовника від власного контролю продуктів і технології 
на їх придатність для передбачаються цілей застосування. 
Перевірочні дані були встановлені при 20 ° С. Мова йде про 
середньостатистичні дані. Можливі відхилення при доставці. Наш 
відділ обслуговування клієнтів охоче допоможе Вам в будь-який 
час, ми раді вашому інтересу. З випуском даного проспекту, вся 
раніше випущена інформація про продукт є не дійсною. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТзОВ «Н-ГРУП» 
ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБЮТОР 

PAGEL В УКРАЇНІ 
 

а/с 6571, м.Львів 79026 
тел.050-370-65-78 
тел.097-44-16-979 
e-mail: ngroup.ua@gmail.com;   
http://www.knp.lviv.ua 

 

 

        ПАГЕЛЬ® - АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ І ЗЧІПНИЙ ШАР 

 
MS02 

ЗАСТОСУВАННЯ 

ОСНОВА: металеві елементи повинні бути 

очищені від продуктів корозії 

піскоструменевим або іншим методом до 

ступеня очистки Sa2½ (згідно з DIN 55 928). 

 

Основа з бетону або розчину повинна бути 

міцною, шороховатою і очищеною віз 

цементного молочка, слабких шарів бетону та 

інших речовин, які негативно впливають на 

адгезію (жири, мастила та ін.). основа може 

бути вологою. Зазвичай необхідною є 

піскоструменева, гідроструменева обробка 

або інший метод отримання необхідної 

міцності (міцність на відрив 1,5 МПа). 

 

ЗАМІШУВАННЯ: Суміш замішувати з 

відповідною кількістю води (16% для 

антикорозійного захисту і 18% для зчіпного 

шару) вільно обертовим міксером. Замішувати 

до отримання однорідної суміші. 

 

НАНЕСЕННЯ 

АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ: Відкриті та 

попередньо очищені металеві поверхні 

ретельно помалювати без пропусків за два 

рази. 

 

Інтервал між нанесеннями – 6 годин. 

Інтервал між нанесеннями ремонтного 

розчину – 6 годин. 

Матеріал застосовувати в межах температур 

від +5°С до +35°С. 

 

ЗЧІПНИЙ ШАР: Втирати із зусиллям у 

відповідно підготовлену основу без пропусків. 

Пізніше на свіжо нанесений зчіпний шар 

наносимо відповідний ремонтний розчин. 

 

ДОГЛЯД ЗА ІНСТРУМЕНТОМ: Після кожного 

нанесення матеріалу необхідно ретельно 

вимити водою інструмент. 

 


