Profesjonalne rozwiązania systemowe
PCI dla budownictwa

Przegląd Systemów PCI
Legenda:
Kategorie:
systemy posadzkowe i brukarskie
systemy ociepleniowe1
systemy płytkarskie2
izolacje obiektowe3
systemy naprawcze4
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informacje na temat systemów w broszurze „Systemy
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3

informacje na temat systemów w broszurze „Izolacja
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BASF łączy bogate doświadczenie z zakresu chemii (w tym chemii budowlanej) wraz z innowacyjnością
rozwiązań. Połączenie to pozwoliło na powstanie siedmiu działów obejmujących systemy składające się
z wzajemnie ze sobą kompatybilnych produktów, których współdziałanie potwierdzone jest wieloma testami i badaniami oraz wieloletnią eksploatacją w różnych warunkach atmosferycznych.
Do systemów tych należą:
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Systemy brukarskie
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Systemy płytkarskie
w skład których wchodzą:
a) preparaty gruntujące wodorozcieńczalne oraz epoksydowe, których zadaniem jest zmniejszenie nasiąkliwości, uzyskanie
lepszej przyczepności oraz zwiększenie wytrzymałości podłoża przed aplikacją następnych warstw,
b) cementowe zaprawy wyrównawcze, wylewki samopoziomujące oraz jastrychy o różnych wytrzymałościach, ścieralnościach oraz grubościach zastosowań, które służą do napraw podłoża, wykonywania nowych podkładów, w tym z ogrzewaniem podłogowym,
c) uszczelnienia podpłytkowe, które stanowią zaprawy mineralne mogące pracować jako izolacje w różnego rodzaju zastosowaniach, w zależności od wymogów oraz grubości aplikowanej warstwy,
d) zaprawy klejowe spełniające wymogi norm europejskich dostosowane do pracy w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, służące do przyklejania płytek wykonanych z różnych materiałów oraz płytek o różnych wielkościach,
e) spoiny, których wytrzymałość, odporność na zabrudzenia, ścieranie oraz na oddziaływanie niektórych czynników chemicznych gwarantuje właściwą pracę nawet w trudnych środowiskach,
f) silikony oraz szczeliwa stanowiące istotne materiały uzupełniające, zamykające i uszczelniające miejsca takie jak dylatacje
oraz wszelkiego typu połączenia jak np. płyty tarasowej z cokolikiem czy płytki ceramicznej z kratką ściekową,
g) elementy uzupełniające.
Właściwości techniczne poszczególnych, wyżej opisanych elementów, pozwalają na stworzenie różnych konfiguracji i układów
systemowych mających właściwości i cechy potrzebne do zastosowań takich jak:
a) posadzki i okładziny ścienne w pomieszczeniach mieszkalnych, w których wymagania co do właściwości technicznych
systemu są minimalne,
b) posadzki w obiektach użyteczności publicznej takich jak np. centra handlowe, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość
mechaniczna wszystkich składowych systemu ze względu na duże obciążenie ruchem pieszych oraz wózków transportujących towary,
c) posadzki i okładziny ścienne w zakładach przemysłowych oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego, w których składniki systemów muszą być odporne na oddziaływanie środowisk agresywnych chemicznie,
d) wanny szczelne z okładzinami ceramicznymi stosowane w akumulatorowniach, jako zabezpieczające przed ewentualnymi
wyciekami kwasów akumulatorowych w przypadku awarii,
e) posadzki i okładziny ścienne w miejscach występowania ogrzewania podłogowego lub ściennego; w systemach tych składowe muszą kompensować naprężenia powstałe w wyniku nagrzewania i studzenia podłoża,
f) okładziny podłogowe i ścienne w pomieszczeniach mokrych, takich jak łazienki, prysznice, pralnie - gdzie wymagane jest
dodatkowo wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
g) okładziny niecek basenowych i zbiorników, w których składniki systemu muszą zapewnić wodoszczelność niecki, wysoką
przyczepność płytek do podłoża oraz oporność chemiczną na związki stosowane do uzdatniania wody,
h) tarasy projektowane jako usytuowane na gruncie, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i ogrzewanymi; ich warstwy wraz
z silikonami i szczeliwami muszą zapewnić całkowitą szczelność tarasu, przyczepność międzywarstwową oraz skompensować naprężenia termiczne.
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Wybrane właściwości i zastosowania produktów płytkarskich
Preparaty gruntujące
Nazwa produktu

PCI Gisogrund®

PCI Gisogrund® 404 PCI Gisogrund® OP PCI Gisogrund® 303

PCI Gisogrund®
Rapid

PCI Wadian®

Podłoża cementowe
Podłoża gipsowe (np. płyty g-k, płyty gipsowo-włóknowe, tynki gipsowe, jastrychy anhydrytowe)
Podłoża drewniane i drewnopochodne (np. płyty OSB)
Podłoża niechłonne (np. ceramika, lastrico, farba olejna)
Paroizolacyjne zabezpieczenie podłoży drewnianych
i drewnopochodnych
1:1 - 2

Możliwość rozcieńczenia wodą (produkt : woda)



zalecany





warunkowo zalecany

1:1 - 3

1:1

niezalecany

Jastrychy, wylewki sampoziomujące i zaprawy wyrównawcze
Nazwa produktu

PCI
PCI
Novoment® Novoment®
M1 plus
Z3

PCI
HSP 34

PCI
Pericem®
505

PCI
Pericem®
515

PCI
Pericem®
EBF 02

PCI
Pericem®
EBF 04

PCI
Pericem®
EBF 08

PCI
Pericret®

PCI
Polycret®
K40

PCI
STL 39

PCI
USP 32 S

Klasyfikacja wg EN 13813

CT-C40F7-A9

CTC35-F7

CTC25-F6

CTC20-F3

CTC30-F6

CTC25-F4

CTC25-F4

CTC25-F4

-

-

CTC20-F6

CTC40-F7

Klasyfikacja wg EN 998‑1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 - 80

10 - 160

3 - 60

2 - 10

1 - 15

10 - 20

20 - 70

40 - 150

0,5 - 50

0,5 - 40

GP CS IV GP CS IV

Zastosowanie
Grubość warstwy (mm)

3 - 50

3 - 40

Wnętrza
Pomieszczenia mokre
Ogrzewania podłogowe
Na zewnątrz budynków
Posadzki poziome
Posadzki ze spadkiem
Ściany
Powierzchnie sufitowe
Balkony i tarasy
Elewacje
Baseny



zalecany



warunkowo zalecany



niezalecany

Uszczelnienia
Postać produktu

Uszczelnienia płynne
PCI
Lastogum®

Nazwa produktu

PCI
Seccoral® 1K

Do zastosowań wewnętrznych (łazienki i natryski)
Do zastosowań zewnętrznych, obciążonych wodą bezciśnieniowo (balkony, tarasy)
Na posadzkach
Na ścianach
Miejsca obciążone wodą pod ciśnieniem (baseny pływackie, kąpielowe, rehabilitacyjne itp.)
Miejsca mokre i obciążone chemicznie (browary,
mleczarnie, chłodnie, rzeźnie, myjnie, szpitale, kuchnie
gastronomiczne itp.)
Łaźnie parowe
Warstwy otwarte dyfuzyjnie
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zalecany



warunkowo zalecany



niezalecany

PCI Seccoral®
2K Rapid

Maty
PCI
Apoflex® W (F)

PCI
Pecilastic® W

PCI
Pecilastic® WS

PCI
Pecilastic® U

1 - 15 1 - 10

1-5

1-5

1 - 10 1 - 10

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

2 - 15

PCI Pericol® K

≥1

PCI Pericol® Fluid

≥2

PCI Pericol® Flex
White

≥2

PCI Pericol® Flex
Rapid

1-5

PCI Pericol® Flex Plus

5 - 40 5 - 40

PCI Pericol® Flex

C2E C2TE C2TE C2FT C2TE C2TE C2T C2TE C2TE C2FT C2TE C2FE C1T
S1
S2
S1
S1
S1
S1
S1
S1

PCI Pericol® Extra

R2T

PCI Nanolight® White

R2T

PCI Nanolight®

R2T

PCI FT® Rapid

R2T

PCI FT® Extra

PCI Durapox®
Premium

C2F

PCI Flexmörtel® S2

PCI Durapox NT® plus

C2F

PCI Flexmörtel® S1
Flott

PCI Durapox NT®

Grubość warstwy (mm)

PCI Collastic®

Klasyfikacja wg EN 12004

PCI Carrament® weiß

Nazwa produktu

PCI Carrament® grau

Zaprawy klejące do okładzin płytkowych

1-5

Podłoża we wnętrzach – ściany
Tynki cementowe
Tynki gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, dyle gipsowe, podłoża
silikatowe
Stare okładziny ceramiczne
Malarskie powłoki olejne i dyspersyjne, lakiery
Beton, lekki beton (min. 6-miesięczny), beton komórkowy
Stal
Tworzywa sztuczne
Młode podłoża mineralne
(min. 3-dniowe)
Drewniane płyty wiórowe
(V 100), płyty OSB
Podłoża w pomieszczeniach
mokrych
Podłoża we wnętrzach – posadzki
Beton monolityczny, prefabrykaty betonowe, jastrychy
cementowe
Jastrychy anhydrytowe
Stare okładziny ceramiczne
i kamienne
Stare powłoki malarskie
i lakiernicze
Jastrychy z ogrzewaniem
podłogowym
Podłoża w pomieszczeniach
mokrych
Podłoża na zewnątrz budynków
Tynki cementowe
Beton monolityczny (min. 6-miesięczny), prefabrykaty betonowe
Jastrychy cementowe
Podłoża w miejscach mokrych
Specjalne okładziny ceramiczne
Okładziny gresowe
Płytki o długości boku do 60 cm
Płytki o długości boku do 100 cm
lub powierzchni do 1 m²
Płytki o długości boku ponad
100 cm lub o powierzchni ponad
1 m²
Płytki z kamienia niewrażliwego
na przebarwienia
Płytki z kamienia wrażliwego na
przebarwienia
Mozaika szklana
Miejsce zastosowania
Balkony i tarasy
Baseny



zalecany



warunkowo zalecany



niezalecany
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Zaprawy do spoinowania okładzin płytkowych
Nazwa produktu
Klasyfikacja wg EN 13888

PCI Durafug® NT

PCI Durapox® NT

PCI Durapox® NT
plus

PCI Durapox®
Premium

PCI FT® Megafug

PCI Nanofug®

PCI Nanofug®
Premium

CG2WA

RG

RG

RG

CG2WA

CG2WA

CG2WA

1 - 20

2 - 20

2 - 20

1 - 20

1 - 10

1 - 10

1 - 10

PCI Elritan® 100

PCI Elritan® 140

PCI Fugendicht Acryl

PCI Silcofug® E

Zastosowanie
Szerokość spoiny (mm)
Wnętrza
Na zewnątrz budynków
Ogrzewania podłogowe
Bezpośredni kontakt z wodą pitną
Balkony, tarasy i elewacje
Baseny
Plaże wokół basenów
Łaźnie parowe
Obciążenie agresywnymi środkami
kwaśnymi
Obciążenie agresywnymi środkami
zasadowymi
Posypywanie solą
przeciwoblodzeniową
Płytki gresowe
Plytki klinkierowe
Okładziny szklane
Płytki z kamienia niewrażliwego na
przebarwienia
Płytki z kamienia wrażliwego na
przebarwienia



zalecany



warunkowo zalecany



niezalecany

Uszczelniacze
Nazwa produktu

PCI Carraferm®

Zastosowanie
Wnętrza
Na zewnątrz budynków
Łazienki, umywalnie, natryski
Balkony i tarasy
Elewacje
Baseny i plaże wokół basenów
Łaźnie parowe
Obciążenie agresywnymi środkami kwaśnymi
Obciążenie agresywnymi środkami zasadowymi
Oczyszczalnie ścieków
Bezpośredni konatkt z wodą pitną
Płytki ceramiczne
Płytki kamienne



8

zalecany



warunkowo zalecany



niezalecany

PCI Escutan® TF

Schematy systemów płytkarskich
Łazienka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grunt – PCI Gisogrund®
Zaprawa wyrównująca posadzkę – PCI Pericem® 515
Zaprawa wyrównująca ścianę – PCI Pericret®
Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Lastogum®
Taśma uszczelniająca – PCI Pecitape® Objekt
Zaprawa klejąca do płytek – PCI Pericol® Extra
Płytka
Zaprawa do spoinowania – PCI Nanofug® Premium
Uszczelniacz – PCI Silcofug® E

Taras nad pomieszczeniem

1. Płyta żelbetowa ze spadkiem
2. Paroizolacja – PCI Pecimor® F 1:1 z wodą + PCI
Pecithene®
3. Termoizolacja
4. Warstwa poślizgowa
5. Jastrych dociskowy – PCI Novoment® M1 plus
6. Zaprawa klejąca do płytek – PCI Pericol® Fluid
7. Arkusz oddylatowujący – PCI Pecilastic® U
8. Zaprawa klejąca do płytek – PCI Pericol® Flex
9. Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Seccoral® 2K Rapid
10. Taśma uszczelniająca – PCI Pecitape® Objekt
11. Płytka
12. Zaprawa do spoinowania – PCI Nanofug® Premium
13. Uszczelniacz – PCI Elritan® 140

Okładzina płytkowa na posadzce z desek drewnianych i na ścianie z płyty
kartonowo-gipsowej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grunt na ścianie – PCI Gisogrund®
Grunt na posadzce – PCI Gisogrund® 404
Zaprawa wyrównująca posadzkę – PCI HSP 34
Zaprawa klejąca do płytek – PCI Nanolight®
Płytka
Zaprawa do spoinowania – PCI Nanofug® Premium
Uszczelniacz – PCI Silcofug® E
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Izolacje obiektowe
To skomplikowane i odpowiedzialne w wykonawstwie elementy budynków i budowli, które zabezpieczają je przed wilgocią,
wodą nie wywołującą ciśnienia oraz wodą pod ciśnieniem.
Ze względu na skład chemiczny materiały do wykonywania izolacji można podzielić na:
- mineralne (powłokowe),
- bitumiczne (powłokowe i rolowe).
Ze względu na obciążenie wodą pod jakim muszą pracować dzielą się na izolacje typu:
- lekkiego,
- średniego,
- ciężkiego.
W skład systemów izolacji obiektowych wchodzą:
a) emulsje bitumiczne wodorozcieńczalne, służące do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego nasiąkliwości oraz zwiększenia przyczepności międzywarstwowej. Nanoszone jako nierozcieńczone mogą stanowić izolację przeciwwilgociową,
b) masy bitumiczne dwuskładnikowe z wypełniaczem z granulek polistyrenowych do aplikacji ręcznej i maszynowej, służące
do wykonywania izolacji typu średniego i ciężkiego oraz do przyklejania płyt styropianowych. Masy te służą zarówno
do wykonywania izolacji pionowych jak i poziomych. Ze względu na przepisy, ich zastosowanie ogranicza się do pomieszczeń, w których nie będą przebywać na stałe ludzie oraz powierzchni zewnętrznych,
c) membrany bitumiczne samoprzylepne służące do wykonywania jednowarstwowych izolacji typu średniego. Cechują się łatwością wykonania. Aplikowane na wcześniej zagruntowane podłoże znajdują zastosowanie zarówno jako izolacje poziome
jak i pionowe,
d) mineralne powłoki izolacyjne jednoskładnikowe nanoszone ręcznie tworzą sztywną lub elastyczną izolację na podłożach
mineralnych, odporną na działanie wody napierającej od strony powłoki, jak również od strony przeciwnej tzw. parcie negatywne. Ten drugi rodzaj izolacji dodatkowo współpracuje z taśmami uszczelniającymi,
e) mineralne powłoki dwuskładnikowe nanoszone również metodą ręczną spełniają rolę izolacji przewwilgociowej i przeciwwodnej. Ze względu na swój skład są elastyczne i zapewniają krycie rys o szerokości nawet powyżej 1,0 mm. Opóźniają
również proces karbonatyzacji betonu stanowiąc naturalną ochronę dla betonu i żelbetu. Są odporne na parcie negatywne
i znajdują zastosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Szeroka gama produktów stosowanych do wykonywania izolacji budynków, budowli oraz ich elementów pozwala na bezpieczne i skuteczne wykonywanie prac:
a) na ścianach i cokołach budynków, na konstrukcjach betonowych i żelbetowych, w małych monolitycznych basenach i przydomowych szambach w przypadku izolacji mineralnych sztywnych. Izolacje te muszą pracować od strony naporu wody,
b) na balkonach, ścianach, cokołach, w małych nieckach basenowych, w zbiornikach przeciwpożarowych, w zbiornikach
na wodę, w oczyszczalniach ścieków oraz w miejscach gdzie przeciwwilgociowo należy zabezpieczyć konstrukcje betonowe, żelbetowe czy też tynki (łazienki, prysznice, pomieszczenia mokre). Zaprawy te mogą być stosowane wewnątrz
i na zewnątrz budynku oraz zarówno od strony naporu wody jak i ze strony przeciwnej,
c) na tarasach, balkonach, basenach pływackich, przybaseniach, zbiornikach technologicznych, oczyszczalniach ścieków,
szambach, w pomieszczeniach mokrych oraz w miejscach gdzie wymagane jest zabezpieczenie
konstrukcji betonowych i żelbetowych przed karbonatyzacją,
d) na murach fundamentowych, oporowych, tarasach (jako izolacja główna), posadzkach jako
izolacja pozioma w przypadku stosowania membrany bitumicznej, samoprzylepnej,
e) na murach, jastrychach, tynkach, posadzkach w pomieszczeniach nie przeznaczonych do stałego pobytu ludzi w przypadku zastosowania masy bitumicznej, dwuskładnikowej. Masy te muszą być stosowane zawsze od strony
naporu wody,
f) na murach i częściach podziemnych budynków jako izolacja typu lekkiego przy aplikacji asfaltowych emulsji bitumicznych.
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Wybrane właściwości i zastosowania produktów izolacyjnych
Izolacje obiektowe

emulsja
bitumiczna

PCI Apocor® CR

elastyczna
dwuskładnikowa zaprawa
uszczelniajaca

PCI Barraseal®
Turbo

PCI Pecimor® F

elastyczna
jednoskładnikowa zaprawa
uszczelniajaca

Izolacje reaktywne
PCI Pecithene®

PCI Barraseal®
2K Objekt

specjalna
zaprawa
uszczelniajaca

PCI Pecimor® 2K

PCI Barraseal®
Flex

zaprawa
uszczelniajaca

Nazwa produktu

Typ produktu

Izolacje bitumiczne

PCI Barraseal®

Izolacje mineralne
PCI Barraseal®
CS

Grupa produktów

elastyczna
bitumiczna samoprzylepna
izolacja
powłoka
izolacja
membrana
reaktywna epoksydowogrubowarstwowa bitumiczna
-poliuretanowa

Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja przeciwwodna
izolacja strefy cokołowej
Izolacja podposadzkowa
Mocowanie płyt ochronnych
i izolacyjnych
Do kontaktu z wodą pitną
Podwyzszona odporność chemiczna
Mostkowanie rys
Stosowanie w obnizonej temperaturze



zalecany



warunkowo zalecany



niezalecany

Schematy systemów izolacyjnych
System izolacji budowli – grubowarstwowa masa bitumiczna

2

4
3

2
1

1. Wyoblenie narożników wewnętrznych – PCI Nanocret®
2. Uszczelnienie strefy cokołowej/uszczelnienie pośrednie –
PCI Barraseal® CS
3. Bitumiczny środek gruntujący – PCI Pecimor® F
alternatywnie specjalny preparat gruntujący – PCI
Pecimor®-Betongrund
4. Bitumiczna izolacja grubowarstwowa – PCI Pecimor® 2K
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System izolacji budowli – samoprzylepna membrana bitumiczna

2
5

4
3

2

1

12

1. Wyoblenie narożników wewnętrznych – PCI Nanocret®
2. Uszczelnienie strefy cokołowej/uszczelnienie pośrednie –
PCI Barraseal® CS
3. Bitumiczny środek gruntujący – PCI Pecimor® F
alternatywnie specjalny preparat gruntujący – PCI
Pecithene® Wintergrundierung
4. Samoprzylepna membrana bitumiczna – PCI Pecithene®
5. Samoprzylepna taśma klejąca – PCI Pecithene®
Klebeband

Systemy naprawcze
Systemy naprawcze obejmują:
a) żywice iniekcyjne poliuretanowe, których przeznaczeniem jest wykonywanie iniekcji wilgotnych, suchych rys i spękań, jak
również iniekcji szybko spieniających pod wpływem wypływającej z rys i spękań wody,
b) żywice epoksydowe służące do wykonywania trwałych połączeń odspojonych fragmentów betonów i posadzek,
c) zaprawy mineralne pracujące jako powłoki antykorozyjne oraz jednocześnie mostki sczepne przed aplikowaniem kolejnych
warstw materiałów do naprawy żelbetu,
d) zaprawy mineralno-polimerowe zbrojone włóknami do naprawy żelbetu, służące do uzupełniania ubytków niestrukturalnych i strukturalnych konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz do zastosowań jako płynne w szalunkach (w przypadku
konieczności zwiększenia przekroju elementów),
e) mineralne szpachlówki finiszowe, służące do zamykania systemu naprawy żelbetu. Są materiałami o wysokich parametrach
wytrzymałościowych i właściwościach hydrofobowych,
f) zaprawy o szybkim przyroście wytrzymałości, ekspansywne będące mieszaniną cementów do wykonywania podlewek pod
ciężkie elementy maszyn i urządzeń, do połączeń elementów budowlanych,
g) mineralne, szybko sprawne zaprawy o różnych konsystencjach do wykonywania interwencyjnych napraw silnie obciążonych elementów betonowych i żelbetowych.
Szybkie przyrosty wytrzymałości, ekspansywność zapraw oraz właściwości fizyko-chemiczne pozwalają na łączenie ich w systemy służące do:
a) napraw konstrukcji obciążonych dynamicznie oraz obciążonych ruchem kołowym - system PCC I,
b) remontu powierzchni obciążonych dynamicznie (bez ruchu kołowego) – system PCC II,
c) napraw powierzchni nie obciążonych dynamicznie oraz bez ruchu kołowego– system PCC III,
d) napraw posadzek przemysłowych, silnie obciążonych w sposób zapewniający dopuszczenie do ponownego użytkowania w bardzo
krótkim czasie.
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Wybrane właściwości i zastosowania produktów naprawczych
Zaprawy naprawcze do betonu
PCI
PCI Barrafill® PCI Nanocret® PCI Nanocret® PCI Nanocret® PCI Nanocret® PCI Nanocret® PCI Nanocret® PCI Repafast® PCI Repafast®
305 light
FC
R2
R3
R4
R4 Fluid
R4 SM
Fluid
Tixo
Repafaflow®

Nazwa produktu
Klasyfikacja wg EN 1504‑3

R2

R2

R2

R3

R4

R4

R4

R4

R4

R4

1-5

1 - 10

3 - 100

3 - 45

5 - 50

20 - 200

6 - 40

10 - 150

10 - 150

5 - 100

Zastosowanie
Grubość warstwy (mm)
Miejsca suche i mokre we
wnętrzach i na zewnątrz
budynków
Konsystencja plastyczna
Konsystencja płynna –
aplikacja w deskowaniu
Posadzki i nawierzchnie
drogowe
Ściany, słupy
Stropy
Podlewki i zakotwienia
Naprawy konstrukcyjne
Naprawy niekonstrukcyjne



zalecany



warunkowo zalecany



niezalecany

Schemat systemu naprawczego
Naprawa żelbetowej konstrukcji inżynierskiej

1

3

4

5

2

1.
2.
3.
4.
5.
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Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia – PCI Nanocret® AP
Zaprawa kontaktowa – PCI Nanocret® AP
Zaprawa naprawcza – PCI Nanocret® R4 SM
Szpachlówka powierzchniowa – PCI Nanocret® FC
Ochrona powierzchni – PCI Polyflex®

ETICS
To bezspoinowe systemy ociepleń stosowane zarówno w budynkach nowo wznoszonych, jak i w budynkach istniejących
oraz do wykonywania ocieplenia budynków już ocieplonych w sytuacji, gdy stare ocieplenie jest uszkodzone, bądź nie spełnia
wymogów normowych. Prawidłowo dobrane i składające się z kompatybilnych materiałów zapewniają prawidłową pracę
zewnętrznych przegród budowlanych, komfort bytowy dla mieszkańców oraz znakomicie zwiększają wartość estetyczną
budynków. W skład systemów ociepleń, oprócz materiałów termoizolacyjnych, wchodzą:
a) mineralne kleje służące do przyklejania zarówno płyt styropianowych jak również płyt i lameli z wełny mineralnej,
b) kleje poliuretanowe charakteryzujące się krótkim czasem wiązania oraz szeroką gamą zastosowań. Mają one bowiem bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych, ale również do płyt drewnopochodnych, blachy, szkła oraz bitumów,
c) mineralne zaprawy klejowo-szpachlowe służące zarówno do przyklejania materiałów izolacyjnych, jak i do zatapiania siatki
zbrojnej. Właściwości tych materiałów pozwalają na kompensacje naprężeń wywołanych nagrzewaniem i oziębianiem elewacji, ale również na zabezpieczenie systemu ociepleń przed uszkodzeniami mechanicznymi,
d) preparaty gruntujące zawierające w swoim składzie piasek kwarcowy, których zadaniem jest zwiększenie przyczepności
międzywarstwowej pomiędzy klejem i tynkiem, jak również zmniejszenie i ujednolicenie nasiąkliwości podłoża,
e) tynki ze względu na swój skład dzieli się na: mineralne, akrylowe, silikatowe, silikonowe, silikatowo-silikonowe. Ich różnorodne właściwości fizyko-chemiczne pozwalają na odpowiedni wybór zapewniający długotrwałą, bezawaryjną pracę
w miejscu wbudowania,
f) farby, które podobnie jak tynki dzielą się ze względu na spoiwo na: akrylowe, silikatowe i silikonowe opcjonalnie domykają
system, bądź służą do przemalowań elewacji w celu ich renowacji.
Połączenie poszczególnych własności wyżej opisanych materiałów we wzajemnie współpracujące ze sobą elementy pozwoliło
na stworzenie systemów o odmiennych właściwościach fizycznych i mechanicznych. W zależności od wymagań ogniowych,
akustycznych, właściwości i charakteru miejsc, w których mają pracować powstały systemy:
a) oparte na styropianach jako materiale izolacyjnym. Mogą być one wykańczane wszystkimi wyżej opisanymi tynkami i farbami oraz dodatkowo płytkami ceramicznymi lub kamiennymi,
b) zawierające w swoim składzie wełnę płytową i lamelową. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie wymagana jest podwyższona odporność ogniowa a wręcz niepalność systemu. Ze względu na wysoką paroprzepuszczalność wełny dopuszcza
się zamykanie tych systemów jedynie tynkami i farbami charakteryzującymi się dużą paroprzepuszczalnością tzn. mineralnymi, silikatowymi, silikonowymi oraz silikatowo-silikonowymi,
c) tzw. garażowe, które są stosowane do ocieplenia
stropów pomieszczeń nieogrzewanych i ogrzewanych
od strony sufitów. Muszą być sklasyfikowane jako
niepalne, dlatego zbudowane są jedynie z materiałów
niepalnych takich jak wełna lamelowa, tynki mineralne
oraz farby. Nie stawia się im wymagań
wytrzymałościowych ze względu na miejsce pracy.
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Wybrane właściwości i zastosowania produktów ETICS
Zestawienie systemów ociepleń PCI Multitherm®
PCI Multitherm®

EPS

MW

K

G

PCI Multicret PHS, PCI Multicret Multi, PCI Multicret Super White

Zaprawa klejąca

wełna mineralna: fasadowa
lub lamelowa

EPS TR 80

Materiał termoziolacyjny

wełna mineralna lamelowa

PCI Multicret Multi, PCI Multicret Super White

Ø

Vertex R131 A101, Vertex R117 A101 ST 2924‑100/7 KM, ST 112‑100/7,
ASGLATEX 03‑01, ASGLATEX 03‑43, SSA-1363‑160 SM0.5 A

Ø

Zaprawa klejąco-szpachlowa
Siatka

EPS TR 100

PCI Multigrund PGU lub Ø

Preparat gruntujący

PCI Multiputz MSP; MRP; ED
PCI Multiputz ZT; RT
PCI Multiputz ZS; RS
PCI Multiputz No Bio Z
PCI Multiputz ZX

Tynk cienkowarstwowy

Ø

PCI Multigrund PGU lub Ø

Ø

PCI Multiputz MSP 1

Ø

PCI Multitop FM
PCI Multitop FT

PCI Multiputz ZA; RA; MP
PCI Multitop FT
PCI Multitop FM
PCI Multitop FS

Farba elewacyjna

PCI Multitop FA
Zaprawa klejąca

Ø

Ø

PCI Pericol Flex
PCI FT Extra

Ø

Spoina

Ø

Ø

PCI Nanofug Premium

Ø

Właściwości tynków cienkowarstwowych
tynk
silikatowo-silikonowy

Rodzaj tynku

tynk
silikonowy

Nazwa tynku

PCI
Multiputz®
NoBio

PCI
Multiputz®
ZS

PCI
Multiputz®
RS

PCI
Multiputz®
ZX

PCI
Multiputz®
ZA

PCI
Multiputz®
RA

PCI
Multiputz®
MP

PCI
Multiputz®
ZT

PCI
Multiputz®
MSP

PCI
Multiputz®
MRP

PCI
Multiputz®
ED

Uziarnienie

1,5 / 2,0

1,0 / 1,5 /
2,0 / 3,0

1,5 / 2,0

1,5 / 2,0

1,5 / 2,0

1,5 / 2,0

1,8

1,5 / 2,0

1,5 / 2,5
/ 3,0

2,5

do 0,7

Odporność na penetrację
wody



































































Paroprzepuszczalność
Odporność na porażenia
biologiczne

tynki silikonowe

tynk
silikatowy

tynki akrylowe

tynki mineralne

PCI Multigrund® PGU

Gruntowanie

 podstawowa   dobra    bardzo dobra     doskonała

Właściwości farb elewacyjnych
Rodzaj farby

farba silikonowa

mineralno-polimerowa farba
silikonowa

farba akrylowa

farba silikatowa

Nazwa farby

PCI Multitop® FS

PCI Multitop® FM

PCI Multitop® FA

PCI Multitop® FT
12,5/3,0 l

Wielkość opakowania

12,5/3,0 l

12,5/3,0 l

12,5/3,0 l

Odporność na penetrację wody









Paroprzepuszczalność









Odporność na porażenia
biologiczne









 podstawowa   dobra    bardzo dobra     doskonała

Schematy systemów ETICS
System MultiTherm® G

1
2
3
4
5
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1.
2.
3.
4.
5.

Strop ocieplany
Zaprawy klejące PCI Multicret®
Wełna mineralna
Grunt PCI Multigrund® PGU
Tynk cienkowarstwowy PCI
Multiputz® MSP1 alternatywnie
farby PCI Multitop® FT lub FM

System MultiTherm® EPS
1
2
3

1.
2.
3.
4.

Mur ocieplany
Zaprawy klejące PCI Multicret®
Styropian
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI
Multicret® z warstwą siatki
5. Grunt PCI Multigrund® PGU
6. Tynki cienkowarstwowe PCI
Multiputz® opcjonalnie malowane
farbami PCI Multitop®
7. Farby PCI Multitop®

4
5
6
7

System MultiTherm® MW
1
2
3

1.
2.
3.
4.

Mur ocieplany
Zaprawy klejące PCI Multicret®
Wełna mineralna
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI
Multicret® z warstwą siatki
5. Grunt PCI Multigrund® PGU
6. Tynki cienkowarstwowe PCI
Multiputz® opcjonalnie malowane
farbami PCI Multitop®
7. Farby PCI Multitop®

4
5
6
7

System MultiTherm® K
1
2
3
4
5

6

1.
2.
3.
4.

Mur ocieplany
Zaprawy klejące PCI Multicret®
Styropian
Zaprawy klejąco-szpachlowe PCI
Multicret® z warstwą siatki
5. Zaprawy klejące do okładzin ceramicznych lub kamiennych PCI
6. Okładzona ceramiczna lub z kamienia naturalnego
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Systemy renowacyjne
Stosowane w budynkach zabytkowych i zawilgoconych najczęściej w celu odtworzenia bądź wykonania izolacji wodochronnych i przeciwwilgociowych, zdegradowanych tynków oraz detali architektonicznych.
W skład systemów wchodzą:
a) produkty do wykonywania izolacji obiektowych,
b) preparaty do wykonywania iniekcji oparte na szkle wodnym potasowym. Właściwości tych produktów pozwalają na odtworzenie metodą iniekcji grawitacyjnej tudzież ciśnieniowej izolacji poziomej w zawilgoconych murach poprzez zahamowanie
podciągania kapilarnego wody w strukturze murów,
c) mineralne zaprawy sczepne zwiększające przyczepność pomiędzy podłożem a aplikowanymi na nie warstwami tynków
renowacyjnych,
d) tynki renowacyjne podkładowe, które jako warstwa hydrofilowa mają za zadanie magazynowania soli budowalnych. Są
stosowane przy wysokim stopniu zasolenia podłoża oraz przy jego dużych nierównościach,
e) tynki renowacyjne właściwe o cechach hydrofobowych zawierające wypełniacze, które mogą być nasiąkliwe lub nienasiąkliwe – od tego będzie zależała w przyszłości zdolność do retencji wody w warstwie tynku renowacyjnego przy skrajnie
różnych wilgotnościach muru (okres jesienno-wiosenno-letni),
f) uzupełnieniem systemów tynków renowacyjnych są masy szpachlowe, często hydrofobizowane, oraz powłoki malarskie
o bardzo wysokiej dyfuzji i niskiej nasiąkliwości.
Izolacje obiektowe wraz z produktami opisanymi powyżej stanowią systemy renowacyjne budynków. Ich układ, umiejscowienie
przepon, grubości są dobierane po wykonaniu diagnostyki obiektu przez osoby do tego upoważnione.
Ostateczna budowa systemu jest ściśle uzależniona od koncentracji soli budowlanych (analizowana
jest najczęściej poprzez obecność jonów: Cl-, SO4-2, NO3-) na powierzchni i w strefie przypowierzchniowej tynków lub murów oraz stopnia ich zawilgocenia.
Ze względu na powyższe można rozróżnić:
a) systemy renowacyjne stosowane na mury o niskim stopniu
zasolenia,
b) systemy renowacyjne stosowane na mury o średnim stopniu
zasolenia
c) systemy renowacyjne stosowane na mury o wysokim stopniu
zasolenia.
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Wybrane właściwości i zastosowania produktów renowacyjnych
Systemy renowacyjne

PCI Pecimor® F

PCI Pecimor® 2K

PCI Barraseal®

PCI Barraseal®
Turbo

Powłoki uszczelniające

PCI Saniment®
Injekt C

PCI Saniment®
01

renowarenowaJednowar
cyjny tynk szpachlówka
cyjny tynk
stwowy tynk
nawierzch- renowacyjna
podkładowy
renowacyjny
niowy

Środki iniekcyjne
PCI Saniment®
Injekt R

obrzutka
renowacyjna

Typ produktu

PCI Saniment®
02

PCI Saniment®
03

Nazwa produktu

PCI Saniment®
Super

Tynk jedno-warstwowy

System tynków renowacyjnych
PCI Saniment®
04

Grupa produktów

płyn
iniekcyjny

krem
iniekcyjny

emulsja
bitumiczna

bitumiczna
izolacja
grubowarstwowa

zaprawa
uszczelniająca

izolacja
reaktywna

Niski stopień zasolenia
Średni stopień zasolenia
Wysoki stopień zasolenia
Iniekcja ciśnieniowa
Iniekcja grawitacyjna
Izolacja
przeciwwilgociowa
Izolacja przeciwwodna
Izolacja pionowa od
zewnątrz
Izolacja pionowa od
wewnątrz
izolacja strefy cokołowej
Izolacja podposadzkowa
Mocowanie płyt ochronnych i izolacyjnych



zalecany



warunkowo zalecany



niezalecany

Schematy systemów renowacyjnych
System tynków renowacyjnych WTA

Jednowarstwowy tynk renowacyjny

1

2

1
2
3

1
4
5

1. Obrzutka renowacyjna – PCI Saniment® 04
2. Renowacyjny tynk podkładowy i wyrównawczy
– PCI Saniment® 03
3. Mineralna zaprawa uszczelniająca odporna na
siarczany – PCI Barraseal®
4. Renowacyjny tynk nawierzchniowy – PCI
Saniment® 02
5. Szpachlówka renowacyjna – PCI Saniment® 01

1. Jednowarstwowy tynk renowacyjny –
PCI Saniment® Super
2. Szpachlówka renowacyjna – PCI Saniment® 01
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Systemy posadzkowe
Pozwalają na wykonanie posadzek o wysokich wytrzymałościach, odpornych na ścieranie oraz posiadających odporność
chemiczną. W skład tych systemów wchodzą:
a) preparaty gruntujące epoksydowe służące do wzmacniania posadzek betonowych oraz jastrychów cementowych, a także
grunty stosowane pod powłoki systemowe zamykające,
b) powłoki żywiczne zamykające przeznaczone do wykańczania posadzek betonowych i jastrychów przy małym i średnim
obciążeniu mechanicznym oraz umiarkowanym obciążeniu chemicznym,
c) bezrozpuszczalnikowe spoiwa na bazie żywicy epoksydowej służące do wykonywania zapraw wyrównawczych lub
naprawczych,
d) powłoki zamykające zwiększające odporność chemiczną oraz antypoślizgowość.
Stosując odpowiednio połączone ze sobą wyżej wymienione produkty można uzyskać posadzki
żywiczne cienko i grubowartwowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych, antypoślizgowe (zależnie od sposobu wykończenia) mogące pracować w zakładach przemysłowych, garażach, centrach handlowych, a
także jako bezspoinowe powłoki balkonowe.

Schemat systemu posadzkowego
Posadzka przemysłowa w hali produkcyjnej lub magazynowej

3
2
1

1. Impregnat – PCI Apogrund® W
2. Powłoka cienkowarstwowa – PCI Supracolor
– 1. warstwa
3. Powłoka cienkowarstwowa – PCI Supracolor
– 2. warstwa
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Systemy brukarskie
Produkty te służą do układania chodników, opasek wokół budynków, nawierzchni parkingów, placów, rond i ulic w zabytkowych centrach miast, wykonanych z kostki brukowej i betonowej. Zalicza się do nich:
a) zaprawy drenażowe stanowiące podbudowę pod kostkę. Zaprawy te dzięki swoistej budowie odprowadzają przez swoją
strukturę wody opadowe, zapobiegając przed powstawaniem zastoin wody,
b) spoiny wypełniające przestrzenie pomiędzy kostką, których zadaniem jest usztywnienie układu oraz zapobieganie przerastaniu roślin. Ze względu na skład chemiczny rozróżnia się spoiny: mineralne, poliuretanowe oraz wiążące pod wpływem
wilgoci. Wszystkie posiadają wysokie wytrzymałości oraz są odporne na ścieranie oraz zabrudzenia.
Zestaw wspomnianych produktów wchodzi w skład systemów brukarskich:
a) wodoprzepuszczalnych czyli odprowadzających wody opadowe zarówno powierzchniowo jak
i strukturalnie,
b) wodoszczelnych, z których wody opadowe odprowadzone są tylko
powierzchniowo poprzez wytworzone w tym celu spadki.

Wybrane właściwości i zastosowania produktów brukarskich
Właściwości produktów w systemie brukarskim
Nazwa produktu

PCI Pavifix® DM

PCI Pavifix® 1K Extra

PCI Pavifix® PU

PCI Pavifix® CEM

Mrozoodporność
Warstwa podkładowa
Do spoinowania
Wodoprzepuszczalny
Do kamienia naturalnego
Odporny na sól odladzającą



zalecany



niezalecany
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Schematy systemów brukarskich
System brukarski wodoprzepuszczalny

1.
2.
3.
4.

Grunt
Podbudowa wodoprzepuszczalna
Jastrych drenarski PCI Pavifix® DM
Spoina wodoprzepuszczalna PCI
Pavifix® 1K Extra / PCI Pavifix® PU

System tarasowy z okładziną kamienną

4

3
2
1

1. Podbudowa wodoprzepuszczalna
2. Jastrych drenarski PCI Pavifix® DM
3. Elastyczna zaprawa klejąca do okładzin kamiennych PCI
4. Spoina wodoprzepuszczalna PCI
Pavifix® 1K Extra / PCI Pavifix® PU

System tarasowy z okładziną kamienną i warstwą hydroizolacji

6
4

5

3
1
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2

1.
2.
3.
4.
5.

Płyta konstrukcyjna tarasu
Warstwa spadkowa PCI
Hydroizolacja mineralna PCI
Jastrych drenarski PCI Pavifix® DM
Elastyczna zaprawa klejąca do okładzin kamiennych PCI
6. Spoina wodoprzepuszczalna PCI
Pavifix® 1K Extra / PCI Pavifix® PU

Stan: kwiecień 2018. Wydanie: kwiecień 2018.

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12
63 - 100 Śrem
tel. 61 636 63 00
faks 61 636 63 14
www.pci-polska.pl
pci-polska@basf.com

Doradztwo techniczne:
662 190 340
602 788 862
608 201 726
668 644 972
602 147 914
669 600 163
602 147 918
785 892 960
728 924 786
604 977 899
882 176 590
882 176 585
604 556 258
785 892 961
601 759 953
694 872 015

Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Wolsztyn, Międzychód, Leszno
Piła, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz
Jelenia Góra, Lwówek Śląski
Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko-Biała
Kraków, Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz, Gorlice
Kielce, Radom, Busko-Zdrój
Lublin, Zamość, Biała Podlaska
Warszawa, Ostrołęka, Siedlce, Garwolin
Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg
Białystok, Suwałki, Olsztyn, Ełk
Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk
Koszalin, Szczecin
Poznań, Konin, Kalisz, Września, Rawicz, Nw. Tomyśl
Warszawa, Płock, Grójec, Sierpc
Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Sieradz
Wrocław, Legnica, Wałbrzych

Lokalny Dystrybutor:

