
KÄYTTÖKOHTEET

• Ankkurointien, läpivientien, kaiteiden, 
laitekomponenttien, teräspalkkien jne. täytteeksi

• Vesivuotojen tiivistämiseen

• Kolojen ja aukkojen tiivistämiseen ja täytteeksi

• Tiiliä ympäröivien aukkojen täyttämiseen

• Kaikenlaisten asennustöiden esim. lukkoseppien,
sähköasentajien, muurareiden, maalareiden,
koristemaalareiden ja asentajien jälkeensä
jättämien aukkojen täyttämiseen

• Halkeamien sulkemiseen ennen injektointia,
mansettireikien täyttämiseen

OMINAISUUDET

• Nopeasti kovettuva laasti täyttöihin ja 
kaiken tyyppisiin korjauksiin (käyttöaika 
noin 2-5 minuuttia)

• Erittäin helppokäyttöinen, tarvitsee vain 
sekoittaa veteen

• Muodostaa erittäin plastisen ja muokattavan 
massan joka - lämpötilasta riippuen - voidaan
kuormittaa jo minuuteissa

• Sementtipohjainen ja kloriditon

• Vesitiivis, laajalti öljytiivis ja ehkäisee terästen 
korroosiota

• Korkeat varhaislujuudet. PAGEL 
PIKALAASTI saavuttaa puristuslujuuden 
5 N/mm2 (1h) ja 60 N/mm2 (28 d) ajassa.

• Tarpeellinen ja välttämätön asennusapu kaikille
asentajille ja rakentamisen ammattilaisille

• Yhtiö on sertifioitu mukaillen 
DIN EN ISO 9001:2008.
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TEKNISET TIEDOT

TYYPPI B1
Puristuslujuus 1 h N/mm2 � 2,5

2 h N/mm2 � 5

24 h N/mm2 � 30

7 d N/mm2 � 40

28 d N/mm2 � 65

Sekoitusvesi n. % 20

Sekoitusaika n. min 1
Kaikki testausarvot ovat suuntaa-antavia arvoja, testattu tuotantolaitoksissamme 
Saksassa - muiden tuotantolaitoksien arvot saattavat vaihdella.

KÄYTTÖ

ALUSTA: Puhdista pinta huolellisesti ja poista
irtonaiset aineosat, sementti liima ja kaikki jotka 
saattavat estää laastia tarttumasta pintaan;
esikastele pinta huolellisesti

SEKOITUS: Sekoita laasti huolellisesti veden kanssa
sopivassa sekoitusastiassa suhteessa: 
Vesi: B1 = 1:2 - 1:3 
Sekoitusaika: noin 1 minuutti.

KÄYTTÖ: B1 PIKALAASTI käytetään heti 
sekoituksen jälkeen.

Kaiverra korjausta vaativien, hankalien alueiden
ympäriltä pois sopivan muotoinen alue.

Vesivuotojen korjauksessa paina tiukasti laastia
koloon ja jatka painamista noin 3 minuutin ajan.

Varastointi: 6 kuukautta. Viileässä, kuivassa, 
pakkaselta suojassa. Avaamattomissa
alkuperäispakkauksissa.

Pakkauskoko: 15 kg ämpäri

Vaarallisuusluokka: Vaaratonta; lukekaa pakkauksen
mukana tuleva tiedote

GISCODE: ZP1

Tekninen esite 1602
QS-Formblatt 01/13 Rev. 00

Kaikki tämän esitteen tieto, tekniset neuvot ja suositukset perustuvat kattavaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ne ovat kuitenkin - ottaen huomioon kolmannen osapuolen omistusoikeu-
den - ainoastaan tiedoksi eivätkä vapauta asiakkaita vastuusta tarkistaa onko yllämainitut tuotteet ja menetelmät soveltuvia aiottuun käyttötarkoitukseen. Ylläolevat testitiedot on saatu normaaleissa
ilmasto-olosuhteissa DIN 50014 mukaillen. Saadut arvot ja analyysit ovat keskiarvoja ja tuotearvot saattavat hieman vaihdella toimituksessa. Päinvastaiset ehdotukset esitteen lausuntoihin vaativat
kirjallisen suostumuksemme. Suunnittelijan ja valmistajayhtiön täytyy aina hankkia tietoa esitteestä joka on viimeisimmän tiedon mukainen. Älkää epäröikö ottaa yhteyttä asiakaspalveluosastoomme
milloin tahansa ja kiitokset mielenkiinnostanne. Tämä esite korvaa kaikki aikaisemmin julkaistut tuote-esittet. Viimeisimmän version esitteestä löydätte osoitteesta www.pagel.com.
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