Systemowe uszczelnienia PCI
Produkty PCI do wykonywania izolacji powłokowych

Profesjonalne
Skuteczne
Trwałe

Produkty PCI do wykonywania izolacji powłokowych
PCI Barraseal® 2K Objekt
Zakres stosowania

Właściwości produktu

 Wysoko

 Wysoka

elastyczna powłoka przeciwwil-

gociowa i przeciwwodna (również przy
oddziaływaniu wody pod ciśnieniem).
 Do

wykonywania izolacji pod okładziny

ceramiczne i kamienne w pomieszczeniach mokrych, nieckach basenowych,
na tarasach, balkonach itp.
 Do

wodoszczelność przy pozytywnym

i negatywnym parciu wody.
 Mostkująca

również w niskich temp. i przy stałym zanurzeniu w wodzie.
 Zabezpiecza
 Wysoka

w komunalnych oczyszczalniach ście-

 Odporna

w budownictwie lądowym i wodnym.
 Do

zastosowań zewnętrznych i we-

wnętrznych na posadzki, ściany i sufity.

elementy żelbetowe przed

karbonatyzacją, Sd > 50 m dla CO2.

izolowania obiektów, zbiorników

ków, ochrony powierzchni betonowych

rysy podłoża o szer. do 0,7 mm,

odporność na UV i starzenie.
na cykle zamrażania-rozmraża-

nia, działanie soli odladzających.
 Odporna

na małe i średnie obciążenia che-

miczne i mechaniczne.
 Dopuszczona

do obiektów wody pitnej.

PCI Barraseal® CS
Zakres stosowania

Właściwości produktu

 Mineralna

 Wysoce

zaprawa uszczelniająca

do izolacji powłokowych typu średniego i ciężkiego na podłożach
nieodkształcalnych.
 Do

powłokowego uszczelniania zbiorni-

ków wody użytkowej, pitnej, do tuneli,
ścian oporowych, zbiorników w komunalnych oczyszczalniach ścieków itp.
 Izolacja

na mokrych podłożach, przed

wodoszczelna, odporna na oddzia-

ływania atmosferyczne.
 Bardzo

wysoka przyczepność do podłoża

oraz odporność mechaniczna.
 Odporna

na pozytywne i negatywne ciśnie-

nie wody.
 Odporna

na małe i średnie obciążenia che-

miczne (środowiska alkaliczne).
 Dopuszczona

do obiektów wody pitnej.

aplikacją izolacji bitumicznych.
 Do

zastosowań wewnętrznych i ze-

wnętrznych, na wszelkiego typu powierzchnie mineralne.

PCI Barraseal® CL
Zakres stosowania

Właściwości produktu

 Mineralna

 Skutecznie

zaprawa do uszczelniania

krystalicznego obiektów w budownictwie
lądowym naziemnym, podziemnym
i wodnym.
 Do

uszczelniania zbiorników wodnych,

basenów, tuneli, ścian oporowych, zbiorników w komunalnych oczyszczalniach
ścieków itp.
 Do

zastosowań wewnętrznych i ze-

wnętrznych, na wszelkiego typu powierzchnie mineralne.

uszczelnia strukturę betonu,

zapobiegając przesiąkaniu lub wypływie
wody.
 Trwale

zamyka pory kapilarne w ele-

mentach betonowych oraz żelbetowych,
przeciwdziałając karbonatyzacji oraz korozji
betonu, w tym korozji mrozowej.
 Powłoka

odporna na pozytywne i nega-

tywne ciśnienie wody.
 Bardzo

wysoka przyczepność do podłoża

oraz odporność na ścieranie.

PCI Lastogum®
Zakres stosowania

Właściwości produktu

 Izolacja

 Super

przeciwwilgociowa i prze-

szybka w stosowaniu: czasy przerw

ciwwodna pod okładziny ceramiczne

technologicznych przy aplikacji 2 warstw

do pomieszczeń wilgotnych i mokrych

PCI Lastogum i wyklejania okładzin cera-

jak: łazienki, prysznice w budownictwie
indywidualnym, hotelach, szpitalach,
obiektach użyteczności publicznej itp.
 Do

zabezpieczania wrażliwych na wil-

goć chłonnych podłoży mineralnych,
gipsowych i drewnianych. Do stosowania
na płytach OSB, starych okładzinach
ceramicznych.
 Do

micznych są skrócone do 3 godzin.
 Wysoko

elastyczna, mostkująca rysy pod-

łoża o szerokości do 0,8 mm.
 Bardzo

wysoka wodoszczelność, również

przy stałym obciążeniu wodą.
 Wysoka

przyczepność do zagruntowanego

podłoża i zapraw klejowych.
 Do

aplikacji na trudnych podłożach.

zastosowań wewnętrznych na po-

sadzki i ściany.

PCI Seccoral® 1K / 2K Rapid
Zakres stosowania

Właściwości produktu

 Elastyczne

 Wysoka

przeciwwilgociowe i prze-

elastyczność, zdolność do mostko-

ciwwodne (również przy oddziaływaniu

wania rys podłoża o szerokości do 1,3 mm

wody pod ciśnieniem) powłoki izolacyjne

(PCI Seccoral® 2K Rapid: do 2,5 mm)

pod okładziny ceramiczne i kamienne,

w temp. dodatnich oraz do 0,75 mm

przy długotrwałych obciążeniach.

w temp. ujemnych.

 Do

stosowania w pomieszczeniach

mokrych, na tarasach, balkonach, w nieckach basenowych, obiektach balneotechnicznych, zbiornikach technologicznych, itp., jako izolacja powłokowa pod
okładziny ceramiczne.
 Do

zastosowań zewnętrznych i we-

wnętrznych na posadzki i ściany.

 Wysoka

wodoszczelność, również przy

oddziaływaniu wody pod ciśnieniem
hydrostatycznym.
 Bardzo

wysoka przyczepność do wszelkiego

typu podłoży, również podłoży krytycznych.
 Odporność

powłok izolacyjnych na długo-

trwałe oddziaływanie wody basenowej, wód
solankowych, siarczkowych itp.

PCI Apoflex® W / F
Zakres stosowania

Właściwości produktu

 Elastyczne

 Uniwersalne

powłoki izolacyjne na bazie

żywic poliuretanowych do wykonywania chemoodpornych uszczelnień
podpłytkowych.
 Do

stosowania w kuchniach przemysło-

wych, laboratoriach, zakładach prze-

w aplikacji: dedykowane

do powierzchni poziomych i pionowych.
 Wysoka

odporność na oddziaływanie

warunków atmosferycznych i wahań
temperatur.
 Bardzo

wysoka elastyczność w szerokim

mysłowych, szpitalach, przetwórstwie

spektrum temperatur: zdolność mostkowa-

spożywczym itp.

nia rys podłoża do 0,75 mm przy tempera-

 Do

stosowania na zróżnicowanych pod-

łożach: beton, jastrychy i tynki cementowe, stal nierdzewna itp.
 Do

zastosowań zewnętrznych i we-

wnętrznych na posadzki i ściany.

turze -20 °C.
 Bardzo

wysoka odporność chemiczna

na bezpośrednie oddziaływanie kwasów
i alkaliów.

Stan: styczeń 2017. Wydanie: styczeń 2017.

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
604 556 258
608 201 726
668 644 972
602 147 914
669 600 163
882 174 089
785 892 960
728 924 786
604 977 899
882 176 590
882 176 585
785 892 961

Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Wolsztyn, Międzychód
Poznań, Piła, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Leszno
Poznań, Konin, Kalisz, Sieradz
Wrocław, Legnica
Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko-Biała
Kraków, Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz
Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski, Bełchatów
Lublin, Zamość, Biała Podlaska
Warszawa, Łódź, Płock, Siedlce, Garwolin
Rzeszów, Przemyśl
Białystok, Suwałki, Olsztyn, Ełk
Gdańsk, Gdynia, Elbląg
Koszalin, Szczecin, Słupsk
Warszawa, Łódź, Płock, Siedlce, Garwolin

Lokalny Dystrybutor:

