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1. VOORWERP(1)

De mortel PAGEL MS 05 wordt gebruikt als egaliseermortel, om de continuïteit van
betonoppervlakken te herstellen. De discontinuïteiten kunnen het gevolg zijn van hetzij
gebreken in het betonoppervlak (poriën, krimpholten, …) hetzij fysische of chemische
invloeden die leiden tot de blootlegging van de betongranulaten. Hij wordt aangebracht
in één laag met een nominale dikte van 4 mm.

De toepassingsgebieden zijn de volgende:

- Hij is geschikt voor de blootstellingsklassen 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b (volgens NBN B15-
001).

- Laagdikte: gemiddeld 4 mm, hoogstens 6 en minstens 2 mm.
- Gebruikstemperatuur: de mortel mag worden aangebracht bij temperaturen tussen 5

en 25° C, zonder speciale voorzorgsmaatregelen.
- Grondvlak: de mortel mag worden aangebracht op beton en op oppervlakken die

hersteld zijn met mortels van het type PAGEL MS 20.

De goedkeuring heeft betrekking op het product, zijn prestaties, zijn duurzaamheid en
zijn verwerking, maar niet op de kwaliteit van de uitvoering.

(1) Deze goedkeuring werd toegekend op basis van de leidraad G0012 “Cementgebonden
egaliseermortels”.



2. MATERIALEN

De egaliseermortel PAGEL MS 05 is een eencomponent mortel op basis van
gemodificeerde hydraulische bindmiddelen.

De gewichtsverhouding van het mengsel Water:Poeder bedraagt 1 : 6,67 (dus 3,75 l
water per zak van 25 kg).

3. FABRICAGE EN VERKOOP

De mortel wordt vervaardigd in de fabriek van de onderneming “Westdeutsche
Quarzwerke Dr. Muller GmbH” te Dorsten.

De fabricage omvat de homogenisering van droge stoffen door middel van een
menger met een capaciteit van 1000 kg.

De componenten worden gedoseerd door ze te wegen.

De onderneming REWAH N.V., Nijverheidsweg 24 te B-2240 Zandhoven brengt
het product op de markt.

4. VERWERKING

4.1. Opslag van de materialen

De materialen worden op de bouwplaats opgeslagen zoals beschreven in § 6.3.

4.2. Voorbereiding van het grondvlak

Het grondvlak wordt voorbereid overeenkomstig § 5.1 van de goedkeuringsleidraad nr
G0012 “Cementgebonden egaliseermortels”.

4.3. Verwerking van de mortel

4.3.1 Aanmaken van het mengsel

Een hoeveelheid water die overeenstemt met ongeveer 4/5 van de nominale dosering
wordt in een geschikt recipiënt gegoten.

De totale hoeveelheid poeder wordt geleidelijk toegevoegd, waarbij met een elektrische
of pneumatische mixer met een lage rotatiesnelheid wordt gemengd. Het mengen wordt
voortgezet tot wanneer een homogene mortel met een uniforme kleur wordt verkregen.
De mengtijd mag hoe dan ook niet minder dan 3 minuten bedragen.

Vervolgens wordt de resterende hoeveelheid water toegevoegd en wordt het mengsel
nogmaals gedurende 2 minuten gemengd.

4.3.2 Verwerking van de mortel



- Praktische verwerkingstijd

De mortel moet worden aangebracht binnen 80 % van de praktische verwerkingstijd, die
45 minuten bij 20° C bedraagt (waarde ter informatie verstrekt door de fabrikant).

- Verwerkingsvoorwaarden

De temperatuur van zowel de lucht als het grondvlak en van de mortel zijn begrepen
tussen 5 en 25° C.
Er mag geen gevaar voor regen bestaan tijdens het binden van de onbeschermde mortel.

- Aanbrengen en laagdikte

De mortel mag worden aangebracht met de strijkspaan of met het truweel, op een
gemiddelde laagdikte van 4 mm. De minimumdikte bedraagt 2 mm. De maximumdikte 6
mm.

- Helling van het grondvlak

De mortel mag worden aangebracht op horizontale of verticale oppervlakken of op
plafonds.

- Nabehandeling

De nabehandeling is het geheel van bewerkingen die moeten worden verricht om te
vermijden dat de verschillende mortellagen uitdrogen (zie NBN B15-001).
De nabehandelingstijd is afhankelijk van de temperatuur en de blootstelling (inwerking van
de wind en/of de zon en relatieve vochtigheid).
Ter informatie wordt de minimale nabehandelingstijd gegeven in tabel 1. Ingeval de
nabehandeling gebeurt met een nabehandelingsproduct, moet de verenigbaarheid van het
product met de egaliseermortel of de eventuele beschermende bekleding worden
nagegaan.



Tabel 1: minimale nabehandelingstijd in dagen

Gemiddelde temperatuur van de mortel tijdens de
nabehandeling (° C)

Blootstelling

5 10 15 20 25
A. Geen rechtstreekse blootstelling aan
zon en relatieve luchtvochtigheid nooit
lager dan 80 %

- - - - -

B. Blootstelling aan een gematigde zon of
aan een wind met gemiddelde snelheid of
relatieve vochtigheid nooit lager dan 50 %

4 3 2 1 0,5

B. Blootstelling aan een felle zon of aan
een hevige wind of relatieve vochtigheid
lager dan 50 %

5 4 3 2 1

(-): geen nabehandeling noodzakelijk

5. PRESTATIES

De onderstaande tabel II bevat de resultaten van de proeven die in het kader van
de goedkeuring werden uitgevoerd in een extern laboratorium. De proeven
werden uitgevoerd volgens de goedkeuringsleidraad G0012 "Cementgebonden
egaliseermortels ".

De tabel bevat bovendien de aanvaardingscriteria die zijn vastgesteld door de
BUtgb en/of de door de fabrikant opgegeven nominale waarden.

Tijdens de verschillende controles in het kader van de goedkeuring werd
nagegaan of aan deze criteria is voldaan.

De resultaten van de laboratoriumproeven vloeien niet voort uit statistische
interpretaties en zijn geen gewaarborgde waarden.

Alleen de criteria van de fabrikant en/of van de goedkeuring worden gewaarborgd.



Tabel II – PAGEL MS 05
Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van de laboratoriumproeven

Ref. Technische Leidraad G0012 Kenmerken Criteria van de fabrikant
en toleranties

Criteria EUtgb Gemeten waarden

4.1 Algemene eisen

4.1.1 Toepasbaarheid:

- op beton, bij 25° C
- op beton, bij 5° C
- op PAGEL MS20, bij 20° C (van 7

dagen oud)

Conform

Conform

Conform

4.1.2 Hechtsterkte:
- op beton, bij 25° C

- op beton, bij 5° C

� 1,8 (1,4)
� 1,8 (1,4)

3,13 (2,59) (b)
1,87 (1,45) (b,c)

4.1.3 Hechtsterkte:

- op PAGEL MS20, bij 20° C � 1,3 (1,0) 1,34 (1,09; 1,48; 2,08;
1,43; 0,90; 1,07) (tussen
MS 20/MS 05)

4.1.4 Gehalte aan chloriden � 0,04 0,014
4.1.5 Duurzaamheid:

- vorstbestendigheid
residuele hechtsterkte (N/mm²)

- klimatische veroudering
residuele hechtsterkte (N/mm²)

� 0,85 x Ai

� 0,85 x Ai

4,41 (3,87) (a)

proeven lopend



Ref. Technische Leidraad G0012 Kenmerken Criteria van de fabrikant
en toleranties

Criteria EUtgb Gemeten waarden

Bestandheid tegen dooizouten

4.2 Specifieke eisen
4.2.1

Gewichtsverlies (mg/mm²) < 0,40 0,00

Identificatie van component S

- Granulometrie technisch dossier

- Gloeiverlies (500°) (%) technisch dossier

- Granulometrie – laser (<80 µ) technisch dossier

- Gloeiverlies (500°) (%) (<80 µ) technisch dossier

6.6 Identificatie
6.6.1

- Chemische analyse (<80 µ)
Gloeiverlies (bij 1050° C)
Onoplosbaar in HCl
Gehalte aan oplosbaar
siliciumdioxide
Gehalte aan oplosbaar
ijzeroxide
Gehalte aan aluminiumoxide
Gehalte aan calciumoxide

technisch dossier

technisch dossier
technisch dossier
technisch dossier
technisch dossier
technisch dossier
technisch dossier



Ref. Technische Leidraad G0012 Kenmerken Criteria van de fabrikant
en toleranties

Criteria EUtgb Gemeten waarden

6.6.2 Identificatie op basis van de
kenmerken in verharde staat

6.6.2.1 - Buig- en druksterkte
- Reeks A (7 dagen)

Buiging (N/mm²)
Samendrukking (N/mm²)
Volumemassa (g/cc)

- Reeks B (28 dagen)
Buiging (N/mm²)
Samendrukking (N/mm²)
Volumemassa (g/cc)

� 6,1
� 39
1,68 – 1,86

7,2
33,9
-

9,32
47,9
1,970

6.6.2.2 - Waterabsorptie (%) 11,7 – 14,3 8,65

Opmerking
Eisen en metingen van de hechtsterkte:

De cijfers tussen haakjes geven de eisen voor de individuele waarden of de laagste gemeten individuele waarde weer.
De letters tussen haakjes geven het soort breuk aan.

(a): adhesiebreuk tussen de aangebrachte laag en het grondvlak
(b): cohesiebreuk in de aangebrachte laag
(c): cohesiebreuk in het grondvlak.

Dit gegeven heeft betrekking op de soort breuk die het vaakst wordt waargenomen.



6. VERPAKKING

6.1 Type en gewicht van de verpakkingen

De mortel PAGEL MS 05 wordt geleverd in zakken van 25 kg.

6.1 Etikettering

De etikettering op ieder component moet in overeenstemming zijn met § 7 van de
goedkeuringleidraad G0012 "Cementgebonden egaliseermortels " en met de
reglementeringen betreffende de ontvlambaarheid en de giftigheid.

In het bijzonder moet voor ieder component het fabricagenummer (lotnummer) en
het ATG-nummer worden vermeld.

Bij klachten moet het fabricagenummer en het ATG-nummer worden vermeld

6.2 Opslagomstandigheden

Opgeslagen in zijn intacte verpakking, beschut tegen vorst en vocht, is het product 9
maanden houdbaar.



GOEDKEURING

Beslissing

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de
technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector
(Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1991).

Gelet op de door de onderneming COPROBEL ingediende aanvraag (A/G
980224/10)

Gezien het advies van de gespecialiseerde groep "BURGERLIJKE
BOUWKUNDE - BETONHERSTELLING" van de Technische
Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van 24 juni 1999
op grond van het verslag van het uitvoerend bureau BURGERLIJKE
BOUWKUNDE - BETONHERSTELLING van de BUtgb.

Gelet op de door de fabrikant ondertekende overeenkomst waarbij hij zich
onderwerpt aan de controle op de naleving van de voorwaarden van deze
goedkeuring.

Wordt de technische goedkeuring met certificaat verleend aan de onderneming
COPROBEL voor het product “Egaliseermortel PAGEL MS 05 voor
betonherstelling” (id. Betonherstellingsproducten, mortels) rekening houdend met
de bovenstaande beschrijving.

Deze goedkeuring dient te worden hernieuwd op 8 augustus 2003.

Brussel, 8 augustus 2000.

De Directeur-generaal,

H. COURTOIS


