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Wstęp

Szanowni Państwo,
Niniejszy katalog to kompendium profesjonalnej wiedzy na temat szerokiego spektrum produktów marki PCI oferowanych
przez Dział Chemii Budowlanej BASF.
Przejrzysty układ wydawnictwa oraz rzetelny opis właściwości i obszarów aplikacji poszczególnych produktów ułatwią
Państwu podjęcie decyzji o zastosowaniu profesjonalnych technologii PCI w realizowanych projektach.
Marka PCI należąca do firmy BASF, wiodącego koncernu chemicznego na świecie, to przede wszystkim synonim najwyższej
jakości oraz innowacyjności. Od początku swego istnienia firma PCI wyróżnia się w obszarze rozwoju nowych technologii i ich
aplikacji, a co za tym idzie jest w stanie tworzyć rewolucyjne rozwiązania dla budownictwa. Nieustanne uzupełnianie oferty
o produkty nowej generacji, a także wymiana doświadczeń i wiedzy z naszymi klientami, pozwala nam dostosować portfolio
produktowe do potrzeb i wymogów rynku.
BASF Polska Dział Chemii Budowlanej zlokalizowany w Śremie to jeden z 7 działów spółki BASF Polska z siedzibą
w Warszawie. Oferujemy systemy, produkty i technologie dla klientów sektora budowlanego, w tym systemy do klejenia ceramiki, izolacje budowlane, systemy naprawy konstrukcji, ociepleń, renowacji zabytków oraz systemy posadzkowe i brukarskie.
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1. Systemy płytkarskie

1.1 Preparaty gruntujące / Mostki sczepne
Środek gruntujący

Kolor:
niebieski

PCI Gisogrund®
do chłonnych podłoży mineralnych z właściwościami wzmacniającymi
Do gruntowania podłoży gipsowych, cementowych, anhydrytowych

i magnezytowych.
Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników, wodorozcieńczalny.
Penetruje w głąb wzmacniając podłoże i zabezpieczając

przeciwwilgociowo.
Redukuje i wyrównuje chłonność podłoża.
Barwiony w celu kontroli zagruntowania podłoża.
Zwiększa przyczepność zapraw, klejów do płytek, mas szpachlowych

i samopoziomujących.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Środek gruntujący

PCI Gisogrund® 404
do chłonnych i niechłonnych podłoży
Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników, wodorozcieńczalny.
Do gruntowania chłonnych i słabo chłonnych podłoży betono-

wych, jastrychów cementowych, podłoży drewnianych i okładzin
ceramicznych.
Zwiększa przyczepność nanoszonych warstw.
Barwiony w celu kontroli zagruntowania podłoża.
Zalecany do gruntowania podłoży przed nanoszeniem wylewek
samopoziomujących.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.
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Opakowanie:
saszetka 1 l
pojemnik 5 l
pojemnik 10 l
pojemnik 20 l
beczka 200 l
Instrukcja techniczna nr 520
Zużycie:
Podłoża gipsowe: 80 - 150 ml/m2
(nierozcieńczony)
Chłonne podłoża mineralne:
100 - 200 ml/m2 (1:1 z wodą)

Kolor:
fioletowy
Instrukcja techniczna nr 516
Opakowanie:
saszetka 1 l
pojemnik 5 l
pojemnik 20 l
Zużycie:
100 - 200 ml/m2 (w zależności od
chłonności i struktury podłoża)

1. Systemy płytkarskie
1.1 Preparaty gruntujące / Mostki sczepne

Środek gruntujący

Kolor:
błękitny

PCI Gisogrund® OP
do chłonnych podłoży mineralnych
Do gruntowania podłoży cementowych, anhydrytowych

i magnezytowych.
Koncentrat – możliwość rozcieńczania z wodą w proporcji 1:1.

Opakowanie:
kanister 5 l
kanister 10 l
Zużycie:
ok. 150 ml/m2

Penetruje w głąb poprawiając właściwości podłoża.
Redukuje i wyrównuje chłonność podłoża.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Barwiony w celu kontroli zagruntowania podłoża.
Zwiększa przyczepność zapraw, klejów do płytek, mas szpachlowych

i samopoziomujących.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Mostek sczepny

Kolor:
ciemnoszary

PCI Repahaft®
do zapraw cementowych i jastrychów
Mostek sczepny do cementowych zapraw naprawczych i jastrychów

związanych z podłożem.
Naniesiony na odpowiednio przygotowane podłoże poprawia przyczepność nanoszonych warstw.
Wodoodporny i mrozoodporny.
Do aplikacji zapraw na świeżo naniesiony mostek metodą „świeżo
na świeżo”.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Specjalny grunt

Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 163
Zużycie:
2,0 - 2,5 kg/m2

Kolor:
żółty

PCI Wadian®
Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników.

Opakowanie:
saszetka 1 l
kanister 5 l

Grunt paroizolacyjny do podłoży drewnianych i drewnopochodnych

Instrukcja techniczna nr 530

do podłoży drewnianych i drewnopochodnych

zapobiegający odkształceniom spowodowanym działaniem wilgoci.
Hamuje wnikanie pary wodnej do podłoży cementowych po
zagruntowaniu.
Do miejsc suchych i umiarkowanie obciążonych wilgocią bez dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej.
Dobra przyczepność do podłoża oraz do nanoszonych zapraw.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki i ściany.

Zużycie:
150 - 200 ml/m2 (przy dwóch warstwach)

1.2 Jastrychy / Wylewki samopoziomujące / Zaprawy wyrównawcze
Gotowa zaprawa

PCI Novoment® M1 plus
do szybkowiążących jastrychów cementowych
Gotowy jastrych szybkosprawny, możliwość wchodzenia po ok.

3 godzinach, wyklejania okładzin ceramicznych po ok. 1 dniu.
Nadaje się do jastrychów z ogrzewaniem i jako warstwa pod bezpośrednie obciążenia.
Nadaje się pomieszczeń o stałym obciążeniu wodą.
Jako zaprawa do szybkich napraw posadzek przemysłowych.
Do warstw o grubości od 20 do 80 mm.
Odporność temperaturowa od -30 ºC do +80 ºC.
Spełnia wymagania normy EN 13813.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

1. Systemy płytkarskie
1.2 Jastrychy / Wylewki samopoziomujące / Zaprawy wyrównawcze

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 233
Zużycie:
ok. 2,0 kg/m2/mm
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Szybkowiążący cement

Kolor:
szary

PCI Novoment® Z3
do szybkosprawnych jastrychów cementowych
Do wykonywania jastrychów szybkosprawnych po wymieszaniu

z kruszywem.
Możliwość wyklejania okładzin ceramicznych po ok. 3 dniach.
Nadaje się do jastrychów z ogrzewaniem i jako warstwa pod bezpośrednie obciążenia.
Również do pomieszczeń o stałym obciążeniu wodą.
Nadaje się do podawania pompą, również przy wyższych
temperaturach.
Do warstw o grubości od 10 do 160 mm.
Odporność temperaturowa od -30 ºC do +80 ºC.
Spełnia wymagania normy EN 13813.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

Szybkowiążąca masa samopoziomująca

PCI Pericem® 515
do wyrównywania i niwelowania posadzek
Do wyrównywania i niwelowania podłoży w zakresie grubości od

0,5 do 15 mm, po dodaniu wypełniacza do 30 mm.
Pod okładziny ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne,
dywanowe, PVC, itp.
Nadaje się pod parkiet od 3 mm grubości.
Nadaje się pod cienkowarstwowe powłoki żywiczne, przy małych
do średnich obciążeń.
Na ogrzewanie podłogowe, do pomieszczeń i obszarów suchych.
Spełnia wymagania normy EN 13813.
Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.

Zaprawa wyrównawcza

Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 234
Zużycie:
ok. 3,4 kg/m2/cm

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 25 kg
Zużycie:
ok. 1,7 kg/m2/mm

Kolor:
szary

PCI Pericret®

Opakowanie:
worek 25 kg

do posadzek, ścian i sufitów
Szybkowiążąca zaprawa do szpachlowania powierzchni, wyrównywa-

nia, naprawiania i wykonywania spadków przed wyklejaniem okładzin
ceramicznych.
Na beton, mury, tynki wapienno-cementowe i cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, istniejące okładziny ceramiczne, itp.
Wodoodporna, odporna na warunki pogodowe, mrozoodporna.
Do warstw grubości od 3 do 20 mm.
Spełnia wymagania normy EN 988-1.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Instrukcja techniczna nr 214
Zużycie:
ok. 1,3 kg/m2/mm

1.3 Uszczelnienia podpłytkowe
Żywica poliuretanowa

Kolor:
szary

PCI Apoflex® F
do wykonywania chemoodpornych uszczelnień na posadzkach
Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa, nie zawierająca rozpuszczal-

ników, do wykonywania chemoodpornych uszczelnień podpłytkowych
na posadzkach.
Do stosowania w kuchniach przemysłowych, laboratoriach i zakładach
przemysłowych pod okładziny ceramiczne.
Wodoszczelna, mostkująca rysy, odporna na chemikalia i warunki
atmosferyczne.
Spełnia wymagania normy EN 14891.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.
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Opakowanie:
pojemnik zespolony 10 kg
Instrukcja techniczna nr 307
Zużycie:
ok. 1,1 kg/m2/mm

1. Systemy płytkarskie
1.3 Uszczelnienia podpłytkowe

Żywica poliuretanowa

Kolor:
szary

PCI Apoflex® W
do wykonywania chemoodpornych uszczelnień na ścianach
Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa, nie zawierająca rozpuszczal-

ników, do wykonywania chemoodpornych uszczelnień podpłytkowych
na ścianach.
Do stosowania w kuchniach przemysłowych, laboratoriach i zakładach
przemysłowych pod okładziny ceramiczne.
Wodoszczelna, mostkująca rysy, odporna na chemikalia i warunki
atmosferyczne.
Spełnia wymagania normy EN 14891.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, ściany.

Izolacja przeciwwilgociowa

Opakowanie:
pojemnik zespolony 5 kg
Instrukcja techniczna nr 307
Zużycie:
ok. 1,1 kg/m2/mm

Kolor:
biały
szary

PCI Lastogum®
pod okładziny ceramiczne
Płynne uszczelnienie do pomieszczeń wilgotnych i mokrych pod okła-

dziny ceramiczne.
Wodoszczelna, elastyczna, mostkująca rysy.
Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa.
Barwa kontrolna szara i biała.
Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6317/2012.
Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki i ściany.

Mata uszczelniająca i dylatująca

Opakowanie:
wiadro 4 kg (tylko szary)
wiadro 8 kg
wiadro 25 kg
Instrukcja techniczna nr 177
Zużycie:
1,1 - 1,2 kg/m2 (w dwóch warstwach przy zalecanej grubości
suchej warstwy 0,5 mm)

Kolor:
pomarańczowy / szary (spód)

PCI Pecilastic® U
pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny
Elastyczna, mostkująca rysy mata uszczelniająca do pomieszczeń

mokrych nie narażonych na działanie wody napierającej, np. łazienki,
prysznice w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, domach opieki
i szpitalach, na balkony i tarasy.
Na chłonne podłoża wrażliwe na działanie wilgoci, np. płyty wiórowe,
płyty OSB, wylewki magnezytowe, płyty gipsowe z włóknami, wylewki
anhydrytowe i gipsowe.
Możliwe wcześniejsze wyklejenie maty na jastrychach cementowych
i anhydrytowych, mimo podwyższonej wilgotności podłoża.
Wodoszczelna, chroni podłoża wrażliwe na działanie wilgoci.
Odkształcalna, niweluje naprężenia, odkształcenia podłoża i wahania
temperatury.
Umożliwia szybkie przejście do kolejnego etapu prac, po przyklejeniu
do podłoża.
Wytłumia odgłosy chodzenia po wyklejonych okładzinach.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

Elastyczna mata uszczelniająca

Opakowanie:
karton (rolka 5 mb, szerokość 1 m)
Instrukcja techniczna nr 549

Kolor:
pomarańczowy

PCI Pecilastic® W
pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny
Elastyczna, mostkująca rysy mata uszczelniająca do pomieszczeń

mokrych nie narażonych na działanie wody napierającej.
Na balkony, tarasy, do basenów pływackich.

Opakowanie:
karton (rolka 30 mb, szerokość
1 m)
Instrukcja techniczna nr 544

Odkształcalna, niweluje naprężenia, odkształcenia podłoża i wahania

temperatury.
Wodoszczelna, chroni podłoża wrażliwe na działanie wilgoci.
Umożliwia szybkie przejście do kolejnego etapu prac, po przyklejeniu

do podłoża.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

1. Systemy płytkarskie
1.3 Uszczelnienia podpłytkowe
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Mankiet uszczelniający

PCI Pecitape® 10 × 10
do wodoszczelnych przejść rurowych
Specjalny mankiet uszczelniający laminowany dwustronnie włókniną.
Wodoszczelny, elastyczny, mostkujący rysy, odporny na starzenie.

Kolor:
pomarańczowy
Opakowanie:
1 sztuka
Instrukcja techniczna nr 545

Do stosowania w pomieszczeniach mokrych i w nieckach baseno-

wych, pod okładziny ceramiczne.
Do uszczelniania przejść rurowych o średnicy ½ cala w połączeniu

z PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®
i PCI Pecilastic®.
Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6678/2014.
Wymiary: 100 mm × 100 mm.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, ściany.

Taśma uszczelniająca

Kolor:
pomarańczowy

PCI Pecitape® 250
Specjalna taśma uszczelniająca laminowana dwustronnie włókniną.

Opakowanie:
karton (rolka 20 mb, szerokość
250 mm)

Wodoszczelna, elastyczna, mostkująca rysy, odporna na starzenie.

Instrukcja techniczna nr 545

do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących

Do stosowania w pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach

i w nieckach basenowych, pod okładziny ceramiczne.
Do stosowania w połączeniu PCI Pecimor®.
Do uszczelniania spoin narożnikowych i łączących w połączeniu

z PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®
i PCI Pecilastic®.
Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6678/2014.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Mankiet uszczelniający

PCI Pecitape® 42,5 × 42,5
do wodoszczelnych przejść rurowych
Specjalny mankiet uszczelniający laminowany dwustronnie włókniną.
Wodoszczelny, elastyczny, mostkujący rysy, odporny na starzenie.

Kolor:
pomarańczowy
Opakowanie:
1 sztuka
Instrukcja techniczna nr 545

Do stosowania w pomieszczeniach mokrych i w nieckach baseno-

wych, pod okładziny ceramiczne.
Do uszczelniania przejść rurowych i odpływów podłogowych w połą-

czeniu z PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®
i PCI Pecilastic®.
Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6678/2014.
Wymiary: 425 mm × 425 mm.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Narożnik zewnętrzny

Kolor:
pomarańczowy

PCI Pecitape® 90° A
do wodoszczelnych spoin narożnikowych
Specjalny narożnik uszczelniający laminowany dwustronnie włókniną.
Wodoszczelny, elastyczny, mostkujący rysy, odporny na starzenie.

Opakowanie:
1 sztuka
Instrukcja techniczna nr 545

Do stosowania w pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach

i w nieckach basenowych, pod okładziny ceramiczne.
Do uszczelniania zewnętrznych spoin narożnikowych w połączeniu

z PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®
i PCI Pecilastic®.
Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6678/2014.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Narożnik wewnętrzny

Kolor:
pomarańczowy

PCI Pecitape® 90° I
do wodoszczelnych spoin narożnikowych
Specjalny narożnik uszczelniający laminowany dwustronnie włókniną.
Wodoszczelny, elastyczny, mostkujący rysy, odporny na starzenie.

Opakowanie:
1 sztuka
Instrukcja techniczna nr 545

Do stosowania w pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach

i w nieckach basenowych, pod okładziny ceramiczne.
Do uszczelniania wewnętrznych spoin narożnikowych w połącze-

niu z PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®
i PCI Pecilastic®.
Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6678/2014.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.
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Taśma uszczelniająca

PCI Pecitape® Objekt

Kolor:
pomarańczowy

Specjalna taśma uszczelniająca laminowana dwustronnie włókniną.

Opakowanie:
karton (rolka 10 m / 50 m, szerokość 120 mm)

Wodoszczelna, elastyczna, mostkująca rysy, odporna na starzenie.

Instrukcja techniczna nr 545

do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących

Do stosowania w pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach

i w nieckach basenowych, pod okładziny ceramiczne.
Do uszczelniania spoin narożnikowych i łączących w połączeniu

z PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®
i PCI Pecilastic®.
Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6678/2014.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Elastyczna zaprawa uszczelniająca

Kolor:
szary

PCI Seccoral® 1K
pod okładziny ceramiczne oraz izolacja powłokowa
Jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca pod okładziny

ceramiczne oraz izolacja powłokowa.
Wodoszczelna, mostkująca rysy, paroprzepuszczalna.
Do stosowania w pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach
i w nieckach basenowych, pod okładziny ceramiczne.
Spełnia wymagania normy EN 14891.
Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6317/2012.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Elastyczna zaprawa uszczelniająca

Opakowanie:
worek 15 kg
Instrukcja techniczna nr 303
Zużycie:
ok. 3,3 kg/m2 przy 2 mm warstwy
suchej

Kolor:
szary - składnik proszkowy
biały - składnik płynny

PCI Seccoral® 2K
do izolacji powłokowych i pod okładziny ceramiczne
⇒ patrz też strona 25

Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca do izolacji

powłokowych i pod okładziny ceramiczne.
Powłoka izolacyjna w budownictwie lądowym, nadziemnym i pod-

ziemnym oraz wodnym, w starych i nowych obiektach.

Opakowanie:
zestaw 30 kg (10 kg składnik płynny + 20 kg
składnik proszkowy)

Składnik płynny: puszka 10 kg,
beczka 150 kg;
składnik proszkowy: worek 20 kg

Wodoszczelna, mostkująca rysy, odporna na starzenie.

Instrukcja techniczna nr 306

Uszczelnia obiekty przed wilgocią, wodą i wodą pod ciśnieniem.

Zużycie:
ok. 5,0 kg/m2 przy 2,5 mm warstwy suchej
ok. 4,0 kg/m2 przy 2,0 mm warstwy suchej

Spełnia wymagania normy EN 14891.
Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6317/2012.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki

i ściany.

1.4 Kleje do wyklejania okładzin ceramicznych
Odkształcalny klej cementowy

PCI Carraflex®

Kolor:
biały

do okładzin z kamienia naturalnego
Odkształcalny, szybkowiążący klej wyklejania kalibrowanych kamieni

naturalnych metodą cienkowarstwową.
Modyfikowany polimerami, odkształcalny, niweluje naprężenia podłoża

oraz wahania temperatur.
Wodoodporny, mrozoodporny, z efektywną krystalizacją przy retencji
wody.
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.
Grubość warstwy kleju: od 2 do 10 mm.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2FT S1.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

1. Systemy płytkarskie
1.4 Kleje do wyklejania okładzin ceramicznych

Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 117
Zużycie:
ok. 3,2 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)
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Zaprawa średniowarstwowa

Kolor:
biały
szary

PCI Carrament®
do okładzin z kamienia naturalnego
Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa do wyklejania i osadzania okła-

dzin z kamienia naturalnego.
Ułatwia niwelować różnice w grubości osadzanych płyt.
Do niwelowania nierówności podłoża przed wyklejaniem okładzin.
Odkształcalna, niweluje naprężenia podłoża oraz wahania temperatur.
Wodoodporna, mrozoodporna, wiąże bezskurczowo.

Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 115
Zużycie:
ok. 4,7 kg/m2 (przy pacy zębatej
10 mm)

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.
Grubość warstwy kleju: od 5 do 40 mm.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2F.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Klej poliuretanowy

Kolor:
biały

PCI Collastic®
do wyklejania okładzin ceramicznych
Elastyczny, dwuskładnikowy, wodoszczelny, szybkowiążący, klej

na bazie żywicy poliuretanowej.
Na szczelne, gładkie, także drgające podłoża metalowe.
Na podłoża wrażliwe na wilgoć i wstrząsy wewnątrz, np. drewniane
płyty wiórowe, parkiet, sklejka, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe zbrojone włóknem, itp.
Odkształcalny, odporny na naprężenia i drgania podłoża oraz wahania
temperatur.
Do sklejania nienośnych, suchych elementów stalowych.
Grubość warstwy kleju: od 1 do 5 mm.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie R2T.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Żywica epoksydowa

PCI Durapox® NT plus
do wyklejania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych
⇒ patrz też strona 15

Dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy reaktywnej do wyklejania

i spoinowania okładzin ceramicznych w obszarach o wysokim obciążeniu mechanicznym i chemicznym.
Chemoodporna, nieprzepuszczalna dla wody, hamująca przenikanie
pary wodnej do podłoża, wysoko odporna na ścieranie.
Twardniejąca bez rys, odporna na cykle zamrażania-rozmrażania
i warunki pogodowe.
Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością, niskim modułem
sprężystości.
Grubość warstwy kleju od 2 mm, do spoin o szerokości od
2 do 20 mm.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie R2T.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Wysoko odkształcalny klej cementowy

PCI Flexmörtel S2
do wszystkich okładzin ceramicznych
Wysoko odkształcalny klej cementowy do wyklejania wszystkich okła-

dzin ceramicznych.
Szczególnie zalecany do wyklejania płyt dużego formatu na ogrzewaniu podłogowym.
Umożliwia wyklejanie okładzin ceramicznych po 3 dniach na świeżych
jastrychach.
Wodoodporny, mrozoodporny, niweluje naprężenia podłoża oraz
wahania temperatur.
Charakteryzuje się dwukrotnie większą przyczepnością niż wymagania normowe.
Grubość warstwy kleju od 1 do 10 mm.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2TE S2.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.
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Opakowanie:
zestaw 3 kg
Instrukcja techniczna nr 146
Zużycie:
ok. 3,0 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)

Kolor:
nr 02 beż bahama
nr 16 srebrnoszary
nr 22 piaskowoszary
nr 30 stara biel
nr 31 cementowoszary
nr 47 antracyt
Opakowanie:
zestaw 4 kg
Instrukcja techniczna nr 220
Zużycie:
Wyklejanie płytek: ok. 1 6 kg/m2/mm
grubości warstwy kleju
Spoinowanie płytek:
a) płytki 15 × 15 cm: ok. 1,1 kg/m2
(spoina 5 mm szeroka, 10 mm
głęboka)
b) mozaika 5 × 5 cm: ok. 1,0 kg/m2
(spoina 3 mm szeroka, 5 mm
głęboka)

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 20 kg
Instrukcja techniczna nr 344
Zużycie:
ok. 3,6 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)

1. Systemy płytkarskie
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Odkształcalny klej cementowy

Kolor:
szary

PCI FT® Extra
do wszystkich okładzin ceramicznych
Odkształcalny klej cementowy do wyklejania wszystkich okładzin

ceramicznych metodą cienkowarstwową.
Szczególnie zalecany do wyklejania gresu i okładzin na mało chłonnych podłożach.
Wodoodporny, mrozoodporny, niweluje naprężenia podłoża oraz
wahania temperatur.
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, alternatywne uszczelnienia
podpłytkowe.
Grubość warstwy kleju: od 1 do 5 mm.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2TE S1.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Uniwersalny, odkształcalny klej cementowy

PCI Nanolight®
do wszystkich rodzajów podłoża i wszystkich okładzin ceramicznych
Odkształcalny klej cementowy do wszystkich rodzajów podłoża

i wszystkich okładzin ceramicznych.
Niweluje naprężenia podłoża oraz wahania temperatur, odporność
temperaturowa od -30 ºC do +80 ºC.
Do wyrównywania i napraw nierównych powierzchni ściennych
i posadzkowych przed wyklejaniem okładzin ceramicznych.
Wysoka wydajność, ze specjalną kombinacją lekkich wypełniaczy.
Specjalna receptura ograniczająca pylenie w takcie użycia.
Grubość warstwy kleju od 1 do 15 mm.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2TE S1.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Elastyczny klej cementowy

Instrukcja techniczna nr 114
Zużycie:
ok. 2,8 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 15 kg
Instrukcja techniczna nr 207
Zużycie:
ok. 1,8 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)

Kolor:
szary

PCI Pericol® Extra
do niechłonnych okładzin ceramicznych
Elastyczny klej cementowy do wyklejania okładzin ceramicznych

metodą cienkowarstwową.
Szczególnie zalecany do wyklejania gresu wewnątrz i okładzin na mało
chłonnych podłożach.
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, alternatywne uszczelnienia
podpłytkowe.
Grubość warstwy kleju od 1 do 8 mm.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2T.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Elastyczny klej cementowy

Opakowanie:
worek 25 kg
Zużycie:
ok. 4,0 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)

Kolor:
szary

PCI Pericol® Flex
do wszystkich okładzin ceramicznych
Elastyczny klej cementowy do wyklejania wszystkich okładzin cera-

micznych metodą cienkowarstwową, również na balkonach i tarasach.
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, alternatywne uszczelnienia podpłytkowe, do wyklejania płytek na starych okładzinach
ceramicznych.
Grubość warstwy kleju od 1 do 8 mm.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2TE.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

1. Systemy płytkarskie
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Opakowanie:
worek 25 kg

Opakowanie:
worek 25 kg
Zużycie:
ok. 4,0 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)
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Elastyczny, szybkowiążący klej cementowy

PCI Pericol® Flex Rapid
do wszystkich okładzin ceramicznych
Elastyczny, szybkowiążący klej cementowy do wyklejania wszystkich

okładzin ceramicznych metodą cienkowarstwową, również na balkonach i tarasach.
Do wyklejania okładzin gresowych, oraz płyt i ceramiki
wielkoformatowej.
Szczególnie zalecany do prac remontowych, oraz powierzchni
narażonych na szybkie obciążenie.
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, alternatywne uszczelnienia podpłytkowe, do wyklejania płytek na starych okładzinach
ceramicznych.
Grubość warstwy kleju od 1 do 8 mm.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2FT.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Biały, elastyczny klej cementowy

PCI Pericol® Flex White
do wszystkich okładzin ceramicznych
Biały, elastyczny klej cementowy do wyklejania wszystkich okładzin

ceramicznych metodą cienkowarstwową.
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, alternatywne uszczelnienia podpłytkowe, do wyklejania płytek na starych okładzinach
ceramicznych.
Nadaje się do kamienia naturalnego nie wrażliwego na przebarwienia
i odkształcenia.
Grubość warstwy kleju od 1 do 8 mm.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2TE.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Odkształcalny, płynnowarstwowy klej cementowy

PCI Pericol® Fluid

Opakowanie:
worek 25 kg
Zużycie:
ok. 4,0 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)

Kolor:
biały
Opakowanie:
worek 25 kg
Zużycie:
ok. 4,0 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 25 kg

do okładzin ceramicznych
Odkształcalny, płynnowarstwowy klej cementowy do wyklejania okła-

dzin ceramicznych na posadzkach.
Do bezpustkowego wyklejania okładzin, zastępuje metodę kombinowaną (buttering-floating).
Szczególnie zalecany na balkony i tarasy oraz posadzki przemysłowe
narażone na duże obciążenia.
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, alternatywne uszczelnienia podpłytkowe, do wyklejania płytek na starych okładzinach
ceramicznych.
Grubość warstwy kleju od 2 do 15 mm.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2F S1.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

Mrozoodporny klej cementowy

PCI Pericol® Standard
do chłonnych okładzin ceramicznych
Klej cementowy, normalnie wiążący, do wyklejania chłonnych okładzin

ceramicznych, lastriko, płytek ceglanych na betonie i tynku, metodą
cienkowarstwową.
Wysoka skuteczność klejenia ze względu na wydłużony czas otwarty.
Grubość warstwy kleju od 1 do 8 mm.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C1TE.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.
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Kolor:
szary

Zużycie:
ok. 4,0 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 25 kg
Zużycie:
ok. 4,0 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)

1. Systemy płytkarskie
1.4 Kleje do wyklejania okładzin ceramicznych

1.5 Zaprawy do fugowania okładzin ceramicznych
Specjalna fuga cementowa

PCI Carrafug®
do okładzin z kamienia naturalnego
Specjalna fuga cementowa do spoinowania okładzin z kamienia

naturalnego.
Do stosowania na ogrzewaniu podłogowym, balkonach i tarasach.
Nie powoduje przebarwień krawędziowych wrażliwych na przebarwie-

nia kamieni naturalnych.
Utwardza się bezrysowo, niezależnie od temperatury czas zmywania
pozostaje podobny.
Wodoodporna i mrozoodporna.
Do spoin o szerokości od 1 do 8 mm.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
Spełnia wymagania normy EN 13888.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Specjalna fuga cementowa

PCI Durafug® NT
do powierzchni przemysłowych, pływalni i zbiorników wody pitnej
Specjalna fuga cementowa do spoinowania okładzin w zakładach

przemysłowych, pływalniach i zbiornikach wody pitnej.
Bardzo odporna mechanicznie i chemicznie, wodoodporna.
Odporna na sole odladzające i mycie pod ciśnieniem do 100 bar.
Odporność temperaturowa od -20 ºC do +250 ºC.
Do spoin o szerokości od 3 do 20 mm, kolory nr 16 srebrnoszary,

nr 20 biały od 1 do 8 mm.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
Spełnia wymagania normy EN 13888, klasa CG2WA.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Żywica epoksydowa

PCI Durapox® NT plus
do wyklejania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych
⇒ patrz też strona 12

Dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy reaktywnej do wyklejania

i spoinowania okładzin ceramicznych w obszarach o wysokim obciążeniu mechanicznym i chemicznym.
Chemoodporna, nieprzepuszczalna dla wody, hamująca przenikanie
pary wodnej do podłoża, wysoko odporna na ścieranie.
Twardniejąca bez rys, odporna na cykle zamrażania-rozmrażania
i warunki pogodowe.
Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością, niskim modułem
sprężystości.
Grubość warstwy kleju od 2 mm, do spoin o szerokości od
2 do 20 mm.
Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie R2T.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

1. Systemy płytkarskie
1.5 Zaprawy do fugowania okładzin ceramicznych

Kolor:
nr 22 piaskowoszary
nr 25 biel carrara
nr 27 beż jurajski
nr 47 antracyt
Opakowanie:
torba 5 kg
Instrukcja techniczna nr 123
Zużycie:
(spoina 3 mm szeroka, 10 mm
głęboka)
a) płytki 10 × 10 cm: ok. 880 g/m2
b) płytki 15 × 15 cm: ok. 600 g/m2
c) płytki 30 × 30 cm: ok. 300 g/m2

Kolor:
nr 16 srebrnoszary
nr 20 biały
nr 22 piaskowoszary
nr 31 cementowoszary
Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 216
Zużycie:
a) płytki 24 × 11,5 cm: ok. 1,2 kg/m2
(spoina 8 mm szeroka, 8 mm
głęboka)
b) płytki 20 × 20 cm: ok. 0,6 kg/m2
(spoina 5 mm szeroka, 8 mm
głęboka)

Kolor:
nr 02 beż bahama
nr 16 srebrnoszary
nr 22 piaskowoszary
nr 30 stara biel
nr 31 cementowoszary
nr 47 antracyt
Opakowanie:
zestaw 4 kg
Instrukcja techniczna nr 220
Zużycie:
Wyklejanie płytek: ok. 1 6 kg/m2/mm
grubości warstwy kleju
Spoinowanie płytek:
a) płytki 15 × 15 cm: ok. 1,1 kg/m2
(spoina 5 mm szeroka, 10 mm
głęboka)
b) mozaika 5 × 5 cm: ok. 1,0 kg/m2
(spoina 3 mm szeroka, 5 mm
głęboka)
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Uniwersalna, elastyczna fuga cementowa

Kolor:
nr 02 beż bahama15
nr 03 karmel
nr 05 średniobrązowy
nr 11 jaśmin15
nr 12 anemon
nr 16 srebrnoszary15
nr 19 bazalt15
nr 20 biały15
nr 22 piaskowoszary
nr 31 cementowoszary15
nr 40 czarny
nr 47 antracyt15
15
również worek 15 kg

PCI Nanofug®
do wszystkich okładzin ceramicznych i wszystkich szerokości spoin
Uniwersalna, elastyczna fuga cementowa do wszystkich okładzin

ceramicznych i wszystkich szerokości spoin.
Do spoin o szerokości od 1 do 10 mm, od 10 mm po dodaniu

wypełniacza.
Bardzo łatwe czyszczenie dzięki efektowi „easytoclean”.
Bardzo szybkie utwardzanie, długi czas użycia - ok. 40 minut,

z możliwością wchodzenia po ok. 2 godzinach.
Kompensuje naprężenia spowodowane wahaniem temperatur.
Wysoka odporność na ścieranie, bardzo niska nasiąkliwość.
Spełnia wymagania normy EN 13888, klasa CG2WA.

Opakowanie:
torba 4 kg, worek 15 kg

Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Instrukcja techniczna nr 246

Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.

Zużycie:
1. (spoina 5 mm szeroka, 8 mm
głęboka)
a) płytki 20 × 20 cm: ok. 600 g/m2
b) płytki 30 × 30 cm: ok. 400 g/m2
2. (spoina 2 mm szeroka, 6 mm
głęboka)
mozaika 5 × 5 cm: ok. 700 g/m2
3. (spoina 8 mm szeroka, 10 mm
głęboka)
płytki 24 × 11,5 cm: ok. 1 500 g/m2

Uniwersalna, elastyczna fuga cementowa

PCI Nanofug® Premium
do wszystkich okładzin ceramicznych
Uniwersalna, elastyczna fuga cementowa do wszystkich okładzin

ceramicznych.
Do spoin o szerokości od 1 do 10 mm, od 10 mm po dodaniu

wypełniacza.
Bardzo łatwe czyszczenie dzięki efektowi „easytoclean”.
Kompensuje naprężenia spowodowane wahaniem temperatur.
Podwyższona odporność na kwaśne środki czyszczące, stosowane

w gospodarstwie domowym.
Bardzo wysoki komfort użycia, gładka powierzchnia, atrakcyjna

kolorystyka.
Bardzo szybkie utwardzanie, długi czas użycia - ok. 40 minut,

z możliwością wchodzenia po ok. 2 godzinach.
Wysoka odporność na ścieranie, bardzo niska nasiąkliwość.
Zwiększona ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
Spełnia wymagania normy EN 13888, klasa CG2WA.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.
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Kolor:
nr 02 beż bahama
nr 03 karmel
nr 05 średniobrązowy
nr 11 jaśmin
nr 12 anemon
nr 16 srebrnoszary
nr 19 bazalt
nr 20 biały
nr 22 piaskowoszary
nr 31 cementowoszary
nr 40 czarny
nr 47 antracyt
nr 49 brąz jasny
nr 50 brąz kasztanowy
nr 52 beż
nr 53 krem
Opakowanie:
wiadro 5 kg
Instrukcja techniczna nr 273
Zużycie:
1. (spoina 5 mm szeroka, 8 mm
głęboka)
a) płytki 20 × 20 cm: ok. 600 g/m2
b) płytki 30 × 30 cm: ok. 400 g/m2
2. (spoina 2 mm szeroka, 6 mm
głęboka)
mozaika 5 × 5 cm: ok. 700 g/m2
3. (spoina 8 mm szeroka, 10 mm
głęboka)
płytki 24 × 11,5 cm: ok. 1 500 g/m2

1. Systemy płytkarskie
1.5 Zaprawy do fugowania okładzin ceramicznych

Elastyczna fuga cementowa

PCI Pericolor® Flex
do wszystkich okładzin ceramicznych
Specjalna fuga cementowa do spoinowania wszystkich okładzin

ceramicznych.
Szczególnie zalecana do okładzin gresowych.
Elastyczna, hydrofobowa, do stosowania na ogrzewaniu podłogowym,

balkonach i tarasach.
Utwardza się bezrysowo, kompensuje naprężenia wynikające z wahań

temperatur.
Wodoodporna i mrozoodporna.
Do spoin o szerokości od 1 do 12 mm.
Spełnia wymagania normy EN 13888, klasa CG2WA.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Kolor:
nr 02 beż bahama
nr 03 karmel
nr 05 średniobrązowy
nr 11 jaśmin
nr 12 anemon
nr 16 srebrnoszary
nr 19 bazalt
nr 20 biały
nr 22 piaskowoszary
nr 31 cementowoszary
nr 47 antracyt
nr 50 brąz kasztanowy
nr 91 magnolia
nr 92 miętowy
nr 93 krokus
Opakowanie:
torba 3 kg
worek 20 kg (tylko kolor nr 20 biały
i nr 31 cementowoszary)
Zużycie:
(spoina 5 mm szeroka, 8 mm
głęboka)
a) płytki 20 × 20 cm: ok. 600 g/m2
b) płytki 30 × 30 cm: ok. 400 g/m2

1.6 Silikony / Szczeliwa uszczelniające
Silikon uszczelniający

PCI Carraferm®
do okładzin z kamienia naturalnego
Silikonowy materiał uszczelniający do wypełniania spoin narożniko-

wych, łączących i dylatacyjnych.
Nie powoduje przebarwień krawędziowych na wrażliwych okładzinach

z kamienia naturalnego.
Do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, łazienek, natrysków, WC,
kuchni, do pomieszczeń biurowych, balkonów i tarasów.
Elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne i powszechne stosowane w handlu środki czyszczące i odkażające, używane w gospodarstwach domowych.
Sieciujący neutralnie.
Kolory dopasowane do fugi cementowej PCI Carrafug®.
Spełnia wymagania normy EN 15651-3.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Poliuretanowy uszczelniacz

Opakowanie:
kartusz 310 ml
Instrukcja techniczna nr 225
Zużycie:
a) spoina 10 × 10 mm: 100 ml/mb
b) spoina 5 × 5 mm: 25 ml/mb

Kolor:
betonowoszary
jasnoszary
cementowoszary

PCI Elritan® 100
do wypełniania dylatacji
Jednoskładnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiał uszczelniający

do wypełniania spoin dylatacyjnych.
Pewne przyleganie do krawędzi spoin po zastosowaniu określonego
środka gruntującego.
Odporny na warunki atmosferyczne i starzenie.
Wiąże bez powstawania pęcherzy.
Konsystencja ułatwiająca wypełnianie dylatacji pionowych
i sufitowych.
Odporność temperaturowa od -30 ºC do +80 ºC.
Wczesna odporność na deszcz.
Spełnia wymagania normy EN 15651-1.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

1. Systemy płytkarskie
1.6 Silikony / Szczeliwa uszczelniające

Kolor:
przeźroczysty
nr 22 piaskowoszary
nr 25 biel carrara
nr 27 beż jurajski
nr 47 antracyt

Opakowanie:
opakowanie 600 ml
Instrukcja techniczna nr 250
Zużycie:
a) spoina 15 × 7 mm: 105 ml/mb
b) spoina 20 × 10 mm: 200 ml/mb
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Poliuretanowy uszczelniacz

Kolor:
cementowoszary
piaskowoszary

PCI Elritan® 140
do chemoodpornego wypełniania dylatacji
Jednoskładnikowy, elastyczny poliuretanowy materiał uszczelniający

do chemoodpornego wypełniania spoin dylatacyjnych.
Odporny na obciążenia chemiczne i mechaniczne.
Pewne przyleganie do krawędzi spoin po zastosowaniu określonego

środka gruntującego.
Odporny na warunki atmosferyczne i starzenie.
Wiąże bez powstawania pęcherzy.
Odporność temperaturowa od -30 ºC do +80 ºC.
Spełnia wymagania normy EN 15651-1/4.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

Dwuskładnikowy, poliuretanowy uszczelniacz

PCI Escutan® TF
do chemoodpornego wypełniania dylatacji
Dwuskładnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiał uszczelniający

do chemoodpornego wypełniania spoin dylatacyjnych w budownictwie lądowym nadziemnym i podziemnym oraz wodnym.
Odporny na duże obciążenia chemiczne i mechaniczne, mikroorganizmy i przebicie korzeniami roślin.
Odporny na warunki atmosferyczne i starzenie.
Wodoszczelny, odporny na wodę pod ciśnieniem.
Odporność temperaturowa od -30 ºC do +80 ºC.
Spełnia wymagania normy EN 15651-4.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Silikon uszczelniający

PCI Silcofug® E
do okładzin ceramicznych
Silikonowy materiał uszczelniający do wypełniania spoin narożniko-

wych, łączących i dylatacyjnych.
Do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, łazienek, natrysków, WC,

kuchni, do pomieszczeń biurowych, balkonów i tarasów, niecek basenowych itp.
Elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Odporny na powszechne stosowane w handlu środki czyszczące
i odkażające, używane w gospodarstwach domowych.
System sieciowania na bazie kwasu octowego.
Zawiera środki grzybobójcze.
Kolory silikonu dopasowane do fug cementowych PCI®.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
Spełnia wymagania normy EN 15651-3.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Opakowanie:
opakowanie 400 ml
Instrukcja techniczna nr 251
Zużycie:
a) spoina 15 × 8 mm: 120 ml/mb
b) spoina 20 × 10 mm: 200 ml/mb

Kolor:
szary
Opakowanie:
zestaw 2,5 l
Instrukcja techniczna nr 260
Zużycie:
a) spoina 10 × 10 mm: 100 ml/mb
b) spoina 15 × 10 mm: 150 ml/mb

Kolor:
przeźroczysty
nr 01 brylantowobiały
nr 02 beż bahama
nr 03 karmel
nr 05 średniobrązowy
nr 11 jaśmin
nr 12 anemon
nr 16 srebrnoszary
nr 19 bazalt
nr 22 piaskowoszary
nr 31 cementowoszary
nr 40 czarny
nr 47 antracyt
nr 49 brąz jasny
nr 50 brąz kasztanowy
nr 52 beż
nr 53 krem
nr 91 magnolia
nr 92 miętowy
nr 93 krokus
Opakowanie:
kartusz 310 ml
Instrukcja techniczna nr 240
Zużycie:
a) spoina: 10 × 10 mm: 100 ml/mb
b) spoina 5 × 5 mm: 25 ml/mb
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1. Systemy płytkarskie
1.6 Silikony / Szczeliwa uszczelniające

1.7 Produkty uzupełniające
Mata z włókna szklanego

PCI Armiermatte GFM
do wzmacniania podłoży
Mata z włókna szklanego do wzmacniania i poprawy przyczepności

cementowych mas samopoziomujących.
Do mas stosowanych na podłożach zarysowanych, mieszanych, pod-

Kolor:
biały
Opakowanie:
karton (rolka 100 m, szerokość
90 cm)
Instrukcja techniczna nr 255

łożach z możliwością skurczu i zarysowania.
Odporna na alkalia, polepsza wytrzymałość mas samopoziomujących

na zginanie.
Do mas samopoziomujących od 5 mm grubości.
Do podłoży stabilnych z rysami do 3 mm.
Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.

Mata z włókna szklanego

PCI Armiermatte GFS
do wzmacniania podłoży
Mata z włókna szklanego do wzmacniania i poprawy przyczepności

cementowych mas samopoziomujących.
Do mas stosowanych na podłożach zarysowanych, mieszanych, pod-

Kolor:
biały, na czerwonej nośnej folii
Opakowanie:
karton (rolka 100 m, szerokość
60 cm)
Instrukcja techniczna nr 255

łożach z możliwością skurczu i zarysowania.
Odporna na alkalia, polepsza wytrzymałość mas samopoziomujących

na zginanie.
Do mas samopoziomujących od 5 mm grubości.
Jako mata uzupełniająca dla PCI Armiermatte GFM do podłoży mniej

stabilnych, z rysami od 3 do 5 mm.
Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.

Środek gruntujący

PCI Elastoprimer 110
zwiększający przyczepność szczeliw uszczelniających
Gotowy do użycia, jednoskładnikowy preparat gruntujący na bazie

poliuretanu.
Polepsza przyczepność krawędziową silikonów i szczeliw
uszczelniających.
Do stosowania przed aplikacją PCI Carraferm® , PCI Silcofug E®,
PCI Elritan® 100, PCI Elritan® 140 i PCI Escutan® TF w zależności od
rodzaju podłoża.
Czas otwarty od 50 do 120 minut.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Środek gruntujący

PCI Elastoprimer 145
zwiększający przyczepność szczeliw uszczelniających
Gotowy do użycia, jednoskładnikowy preparat gruntujący na bazie

silanu.
Polepsza przyczepność krawędziową silikonów i szczeliw
uszczelniających.
Do stosowania przed aplikacją PCI Carraferm® , PCI Silcofug E®,
PCI Elritan® 100, PCI Elritan® 140 i PCI Escutan® TF w zależności od
rodzaju podłoża.
Czas otwarty od 35 do 240 minut.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

1. Systemy płytkarskie
1.7 Produkty uzupełniające

Kolor:
przeźroczysty
Opakowanie:
puszka 1 l
Instrukcja techniczna nr 201
Zużycie:
ok.10 ml/mb (przy 10 mm głębokości spoiny)

Kolor:
różowy
Opakowanie:
butelka 250 ml
Instrukcja techniczna nr 201
Zużycie:
ok. 5 ml/mb (przy 10 mm głębokości spoiny)
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Epoksydowy środek gruntujący

PCI Elastoprimer 220
zwiększający przyczepność i zabezpieczający
Dwuskładnikowy preparat gruntujący na bazie epoksydu.
Polepsza przyczepność krawędziową PCI Escutan® TF.
Polepsza przyczepność na niechłonnych podłożach metalowych.
Do antykorozyjnego zabezpieczania prętów zbrojeniowych.
Czas otwarty od 6 do 36 godzin.

Kolor:
czerwonobrązowy
Opakowanie:
pojemnik zespolony 1 l
Instrukcja techniczna nr 201
Zużycie:
ok. 12 ml/mb (przy 10 mm głębokości spoiny)

Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Dyspersja polimerowa

Kolor:
mlecznobiały

PCI Emulsion
do polepszania właściwości zapraw i tynków
Dyspersja polimerowa do polepszania właściwości zapraw napraw-

czych i tynków.
Zwiększa przyczepność zapraw do podłoża jako dodatek do mostków
sczepnych i obrzutek.
Podwyższa odporność zapraw na ścieranie i wytrzymałość
na zginanie.
Zwiększa plastyczność, redukuje naprężenia w zaprawach.
Zwiększa odporność zapraw na wodę, oleje i sole.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, ściany i posadzki.

Płyty budowlane

Opakowanie:
puszka 5 kg
Instrukcja techniczna nr 100
Zużycie:
w zależności od sposobu użycia

Kolor:
różowa pianka powlekana szarą
zaprawą cementową z siatką
zbrojącą

PCI Pecidur®
do aranżacji wnętrz i remontów
Płyty budowlane na bazie poliestyrenu ekstrudowanego, dwustronnie

powlekane zaprawą mineralną z siatką z włókna szklanego.
Do realizacji rozmaitych aranżacji przy wykańczaniu wnętrz.
Do nowych i remontowanych obiektów.
Jako podkład pod wszystkie okładziny ceramiczne i kamień naturalny.
Lekkie, łatwe w użyciu, stabilne i wytrzymałe.
Idealne do suchej zabudowy, o zróżnicowanej grubości, ułatwiającej
dobór płyty w zależności od potrzeb.
Do pomieszczeń suchych i mokrych.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Płyty budowlane

PCI Pecidur® Creativ
do aranżacji wnętrz i remontów
Płyty budowlane nacinane wzdłużnie, na bazie poliestyrenu ekstrudo-

wanego, dwustronnie powlekane zaprawą mineralną z siatką z włókna
szklanego.
Do realizacji rozmaitych aranżacji przy wykańczaniu wnętrz.
Do nowych i remontowanych obiektów.
Jako podkład pod wszystkie okładziny ceramiczne i kamień naturalny.
Lekkie, łatwe w użyciu, stabilne i wytrzymałe.
Idealne do suchej zabudowy, o zróżnicowanej grubości, ułatwiającej
dobór płyty w zależności od potrzeb.
Do pomieszczeń suchych i mokrych.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Opakowanie:
Pecidur 10: 10 × 2 600 × 600 mm
Pecidur 20: 20 × 2 600 × 600 mm
50 płyt × 1,56 m2 = 78,0 m2
Pecidur 30: 30 × 2 600 × 600 mm
Pecidur 40: 40 × 2 600 × 600 mm
36 płyt × 1,56 m2 = 56,16 m2
Pecidur 50: 50 × 2 600 × 600 mm
26 płyt × 1,56 m2 = 40,56 m2
Instrukcja techniczna nr 471

Kolor:
różowa pianka powlekana szarą
zaprawą cementową z siatką
zbrojącą
Opakowanie:
Pecidur Creativ 20:
20 × 2600 × 600 mm
5 płyt × 1,56 m2 = 7,80 m2
Pecidur Creativ 30:
30 × 2600 × 600 mm
3 płyty × 1,56 m2 = 4,68 m2
Pecidur Creativ 40:
40 × 2600 × 600 mm
Pecidur Creativ 50:
50 × 2600 × 600 mm
2 płyty × 1,56 m2 = 3,12 m2
Instrukcja techniczna nr 471
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1. Systemy płytkarskie
1.7 Produkty uzupełniające

Płyty budowlane

PCI Pecidur® Creativ pre-cut
do aranżacji wnętrz i remontów
Płyty budowlane nacinane poprzecznie, na bazie poliestyrenu eks-

NOWOŚĆ

trudowanego, dwustronnie powlekane zaprawą mineralną z siatką
z włókna szklanego.
Do realizacji rozmaitych aranżacji przy wykańczaniu wnętrz.
Do nowych i remontowanych obiektów.
Jako podkład pod wszystkie okładziny ceramiczne i kamień naturalny.
Lekkie, łatwe w użyciu, stabilne i wytrzymałe.
Idealne do suchej zabudowy, o zróżnicowanej grubości, ułatwiającej
dobór płyty w zależności od potrzeb.
Do pomieszczeń suchych i mokrych.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Mata dylatująca

Opakowanie:
Pecidur Creativ pre-cut 30:
30 × 1300 × 600 mm
Pecidur Creativ pre-cut 50:
50 × 1300 × 600 mm
2 płyty × 0,78 m2 = 1,56 m2
Instrukcja techniczna nr 471

Kolor:
biały, z pomarańczową siatką
zbrojącą

PCI Pecilastic®
pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny
Mata dylatująca pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny.

Opakowanie:
karton (rolka 50 m, szerokość 1 m)

Oddylatowuje wyklejone okładziny od trudniejszych, zarysowanych

Instrukcja techniczna nr 542

podłoży.
Ujednolica różne rodzaje podłoży przed wyklejaniem okładzin.
Niweluje naprężenia z podłoża.
Bardzo mała wysokość po przyklejeniu maty.
Do nowych i remontowanych obiektów.
Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

Środek do usuwania zacieków epoksydowych

PCI Spezial-Reiniger Epoxi
z okładzin ceramicznych
Ułatwia usuwanie zacieków i resztek szlamu epoksydowego

z powierzchni okładzin ceramicznych zafugowanych fugą epoksydową
PCI Durapox® NT plus.
Gotowy do użycia, konsystencja ułatwiająca zastosowanie
na powierzchniach ściennych.
Dodany do wody, przy zmywaniu okładzin bezpośrednio po zafugowaniu, ułatwia oczyszczenie zafugowanej powierzchni.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

1. Systemy płytkarskie
1.7 Produkty uzupełniające

Kolor:
różowa pianka powlekana szarą
zaprawą cementową z siatką
zbrojącą

Kolor:
przeźroczysty
Opakowanie:
kanister 5 kg
Instrukcja techniczna nr 607
Zużycie:
w zależności od intensywności
zacieków: ok. 250 g/m2
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2. Izolacje obiektowe

2.1 Preparaty gruntujące
Grunt epoksydowo – cementowy

Kolor:
szary

PCI Apokor® ECC

Opakowanie:
zestaw 25 kg (4,5 kg składnik bazowy A +

do wilgotnych podłoży
Trójskładnikowy środek do gruntowania wilgotnych podłoży przed

NOWOŚĆ

nanoszeniem powłok na bazie żywic reaktywnych.
Wodoszczelny, paroprzepuszczalny.
Doskonała przyczepność do podłoża, podwyższona odporność
chemiczna.
Po utwardzeniu odporny na ciśnienie hydrostatyczne do 10 bar.
Odporny na cykle zamrażania – rozmrażania.
Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Specjalny preparat gruntujący

PCI Pecimor®-Betongrund
do podłoży betonowych
Minimalizuje możliwość powstawania pęcherzy na naniesionych bitu-

micznych izolacjach grubowarstwowych PCI Pecimor®.
Specjalna mieszanka proszkowa. Proporcja mieszania: 1 część
PCI Pecimor®- Betongrund na 9 części wody.
Nanoszony na podłoża betonowe bezpośrednio przed aplikacją grubowarstwowej izolacji bitumicznej.
Posiada aprobaty techniczne: ITB nr AT-15-6824/2012 i IBDiM
nr AT/2014-02-3033.
Zakres stosowania: na zewnątrz, na podłożach betonowych.
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4,5 kg utwardzacz B + 16,0 kg wypełniacz C)
Zużycie:
ok. 1,0 kg/m2

Kolor:
biały (proszek)
Opakowanie:
pojemnik plastikowy 1,0 kg
Instrukcja techniczna nr 308
Zużycie:
10 - 30 g proszku/m2 (przy proporcjach mieszanki 1:9 w rozcieńczeniu z wodą)

2. Izolacje obiektowe
2.1 Preparaty gruntujące

Środek gruntujący

Kolor:
czarnobrązowy

PCI Pecimor® F
do izolacji bitumicznych, izolacja przeciwwilgociowa
Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy bitumiczny środek

gruntujący.
Do gruntowania podłoży przed nanoszeniem PCI Pecimor® 2K

i PCI Pecithene®.
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej.
Odporny na działanie wody agresywnej dla betonu.
Posiada aprobaty techniczne: ITB nr AT-15-6824/2012 i IBDiM
nr AT/2014-02-3033.
Zakres stosowania: na zewnątrz. Nie nadaje się do obiektów wody
pitnej.

Preparat gruntujący

PCI Pecithene® Wintergrundierung
pod PCI Pecithene® przy niskich temperaturach
Preparat gruntujący pod samoprzylepną membranę bitumiczną

PCI Pecithene® stosowany w niskich temperaturach od -5 °C
do +10 °C.
Zawiera rozpuszczalnik.
Gotowy do użycia.
Zakres stosowania: na zewnątrz, posadzki i ściany.

Opakowanie:
pojemnik plastikowy 5 l
pojemnik plastikowy 12 l
pojemnik plastikowy 33 l
Instrukcja techniczna nr 309
Zużycie:
- Jako grunt: 50 ml/m2 (z wodą
1:5); 150 ml/m2 (z wodą 1:1);
250 - 300 ml/m2 (nierozcieńczony)
- Jako izolacja przeciwwilgociowa:
500 ml/m2 (dwie warstwy)

Kolor:
niebieskawy
Opakowanie:
pojemnik metalowy 15 kg
Instrukcja techniczna nr 314
Zużycie:
ok. 300 g/m2

2.2 Produkty do izolacji powłokowych
Powłoka epoksydowo-poliuretanowa

PCI Apokor® CR
do ochrony i izolacji przeciwwodnej betonu
Dwuskładnikowa, elastomerowa izolacja przeciwwodna

NOWOŚĆ

do powierzchni betonowych.
Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna.
Wodoszczelna, odporna na przenikanie CO2.
Elastyczna powłoka mostkująca rysy.
Wysoka przyczepność do betonu.
Wysoka odporność na ścieranie i cykle zamrażania-rozmrażania.
Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Elastyczna zaprawa uszczelniająca

PCI Barraseal® 2K
do izolacji przeciwwodnej i ochrony betonu
Dwuskładnikowa zaprawa do uszczelnień powierzchniowych i ochrony

NOWOŚĆ

2. Izolacje obiektowe
2.2 Produkty do izolacji powłokowych

powierzchni betonowych.
Wodoszczelna, mostkująca rysy, paroprzepuszczalna.
Odporna na działanie promieniowania UV i przenikanie CO2.
Odporna na cykle zamrażania-rozmrażania, działanie soli odladzających i siarczany.
Spełnia wymagania normy EN 1504-2, klasa ekspozycji XF4.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, ściany i sufity.

Kolor:
szary
Opakowanie:
zestaw 25 kg (16,7 kg składnik bazowy
+8,3 kg utwardzacz)
Zużycie:
ok. 250 g/m2 na warstwę (zalecane 2 warstwy)

Kolor:
stara biel
Opakowanie:
zestaw 36 kg (10 kg składnik płynny + 26 kg
składnik proszkowy)
Instrukcja techniczna nr 569
Zużycie:
ok. 1,7 kg/m2/mm
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Mineralna zaprawa

Kolor:
szary

PCI Barraseal® CL

Opakowanie:
worek 25 kg

do uszczelniania krystalicznego
Zapobiega przesiąkaniu, wchłanianiu lub wypływie wody z / lub

NOWOŚĆ

do konstrukcji betonowych.
Trwale uszczelnia kapilarne pory przedłużając żywotność konstrukcji.
Do uszczelniania zbiorników wodnych, basenów, zbiorników
w oczyszczalniach ścieków itp.
Do doszczelniania starych i nowych elementów betonowych, redukuje
przenikanie CO2.
Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Mineralna zaprawa uszczelniająca

PCI Barraseal® CS
do izolacji powłokowych
Mineralna zaprawa uszczelniająca do izolacji powłokowych na bazie

spoiwa cementowego.
Wodoszczelna, odporna na obciążenia mechaniczne.
Dodatkowe wewnętrzne uszczelnienie przed wilgocią / wodą wnikającą z zewnątrz.
Jako izolacja pozioma, do uszczelniania cokołów.
Jako dodatkowe uszczelnienie przed nanoszeniem izolacji
bitumicznych.
Spełnia wymogi dla obiektów wody pitnej.
Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Elastyczna zaprawa uszczelniająca

PCI Barraseal® Flex
do izolacji przeciwwodnej i ochrony betonu
Jednoskładnikowa, lekka, wodoszczelna, paroprzepuszczalna

zaprawa uszczelniająca.
Zabezpiecza powierzchnie betonowe przed karbonatyzacją, agresywnym działaniem jonów chlorkowych.
Elastyczna powłoka mostkująca rysy, również w niskich temperaturach i przy stałym zanurzeniu w wodzie.
Doskonała przyczepność do podłoża, podwyższona odporność
chemiczna.
Odporna na działanie promieniowania UV i przenikanie CO2.
Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Bitumiczna, elastyczna izolacja grubowarstwowa

PCI Pecimor® 2K

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 25 kg
Zużycie:
3,2 - 5,6 kg/m2 (w zależności od
obciążenia wodą)

Kolor:
jasnoszary
Opakowanie:
worek 15 kg
Zużycie:
ok. 0,8 kg/m2/mm

Kolor:
czarny
Opakowanie:
pojemnik plastikowy 30 l

do izolacji powłokowych
Dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna

izolacja grubowarstwowa.
Wodoszczelna, mostkująca rysy, bezrozpuszczalnikowa, z wypełnieniem polistyrenowym.
Wczesna odporność na deszcz; czas całkowitego schnięcia: ok. 2 dni.
Spełnia wymagania normy EN 15814.
Posiada aprobaty techniczne: ITB nr AT-15-6824/2012 i IBDiM
nr AT/2014-02-3033.
Zakres stosowania: na zewnątrz. Nie nadaje się do obiektów wody
pitnej.
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Zużycie:
0,8 - 1,0 kg /m2

Instrukcja techniczna nr 302
Zużycie:
4,0 - 5,0 l/m2 (w zależności od
obciążenia wodą). Ok. 1,8 l/m2
(do przyklejenia obwodowej izolacji termicznej).

2. Izolacje obiektowe
2.2 Produkty do izolacji powłokowych

Samoprzylepna membrana bitumiczna

PCI Pecithene®
do izolacji obiektów
Samoprzylepna membrana bitumiczna do izolacji obiektów.
Elastyczna, mostkująca rysy, paroszczelna, odporna na starzenie.
Natychmiast po przyklejeniu zapewnia szczelność przed wodą.

Kolor:
czarny, nośna folia polietylenowa
- niebieski
Opakowanie:
karton (rolka 15 mb, szerokość
1 m)
Instrukcja techniczna nr 314

Do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów itp.
Do uszczelniania balkonów i tarasów jako izolacja główna.
Do aplikacji w temperaturze od -5 °C do +30 °C.
Spełnia wymagania norm EN 13969 i EN 14967.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Elastyczna zaprawa uszczelniająca

PCI Seccoral® 2K
do izolacji powłokowych i pod okładziny ceramiczne
⇒ patrz też strona 11

Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca do izolacji

powłokowych i pod okładziny ceramiczne.
Powłoka izolacyjna w budownictwie lądowym, nadziemnym i podziemnym oraz wodnym, w starych i nowych obiektach.
Wodoszczelna, mostkująca rysy, odporna na starzenie.
Uszczelnia obiekty przed wilgocią, wodą i wodą pod ciśnieniem.
Spełnia wymagania normy EN 14891.
Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6317/2012.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki
i ściany.

2. Izolacje obiektowe
2.2 Produkty do izolacji powłokowych

Kolor:
szary - składnik proszkowy
biały - składnik płynny
Opakowanie:
zestaw 30 kg (10 kg składnik płynny + 20 kg
składnik proszkowy)

Składnik płynny: puszka 10 kg,
beczka 150 kg;
składnik proszkowy: worek 20 kg
Instrukcja techniczna nr 306
Zużycie:
ok. 5,0 kg/m2 przy 2,5 mm warstwy suchej
ok. 4,0 kg/m2 przy 2,0 mm warstwy suchej
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3. Systemy naprawcze

3.1 Żywice iniekcyjne
Poliuretanowa żywica iniekcyjna

Kolor:
przeźroczysty

PCI Apogel® E
do uszczelniania i ciśnieniowego zamykania rys
Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa o małej

lepkości.
Do uszczelniającej iniekcji rys i szczelin w elementach budowlanych
z materiałów mineralnych.
Do rys suchych i wilgotnych.
Do trwałego uszczelnienia rys uszczelnionych wstępnie
PCI Apogel® PU.
Posiada aprobaty techniczne: ITB nr AT-15-8745/2011 i IBDiM
nr AT/2014-02-3041.
Spełnia wymagania normy EN 1504-5.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Epoksydowa żywica iniekcyjna

Opakowanie:
pojemnik zespolony 1 kg
Instrukcja techniczna nr 501
Zużycie:
w zależności od sposobu użycia

Kolor:
przeźroczysty

PCI Apogel® F
do ciśnieniowego zamykania rys i zalewania
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o małej lepkości.
Do wytrzymałościowego, ciśnieniowego zamykania rys i zalewa-

nia pustek w betonie i jastrychach.
Do rys suchych i rys o zawilgoconych bocznych powierzchniach

Opakowanie:
pojemnik zespolony 1 kg
Instrukcja techniczna nr 502
Zużycie:
w zależności od sposobu użycia

wewnętrznych.
Spełnia wymagania normy EN 1504-5.
Posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2014-02-3041.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.
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3. Systemy naprawcze
3.1 Żywice iniekcyjne

Poliuretanowa żywica iniekcyjna

Kolor:
brązowy

PCI Apogel® PU

Opakowanie:
pojemnik zespolony 1 kg

do stopowania wody w rysach
Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, szybko spienialna żywica

poliuretanowa o małej lepkości.
Do ciśnieniowego stopowania wody w rysach.
Spienia się po ok. 40 do 60 sekund po kontakcie z wodą.
Trwałe uszczelnienie wykonuje się przez doiniektowanie
PCI Apogel® E.
Posiada aprobaty techniczne: ITB nr AT-15-8745/2011 i IBDiM
nr AT/2014-02-3041.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Instrukcja techniczna nr 501
Zużycie:
w zależności od sposobu użycia

3.2 Systemy naprawy i ochrony betonu
Zaprawa szpachlowania

Kolor:
szary

PCI Barrafill® 305

Opakowanie:
worek 25 kg

do powierzchni betonowych
Do szpachlowania powierzchni betonowych , wypełniania kawern i raków.
Wodooporna, odporna na warunki pogodowe, cykle zamrażania-rozmra-

żania i sole odladzające.

Zużycie:
ok. 1,5 kg/m2/mm

Do nanoszenia maszynowo i ręcznie.
Do warstw od 1 do 5 mm.
Spełnia wymagania normy EN 1504-3, klasa R2.
Posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2014-02-3053.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, ściany i sufity.

Powłoka ochronna

Kolor:
według RAL

PCI Betonfinish® W
do elewacji i obiektów inżynierskich
Gotowa do użycia , zabezpiecza przed karbonatyzacją i agresywnymi

gazami.
Otwarta na dyfuzję pary wodnej, chroni przed wnikaniem wilgoci.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
Posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2014-02-3030.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, ściany i sufity.

Zaprawa antykorozyjna i mostek sczepny

PCI Nanocret® AP
do konstrukcji betonowych
Zapewnia aktywną ochronę stali zbrojeniowej, zawiera aktywne

inhibitory korozji.
Polepszenia przyczepność i właściwości aplikacyjne zapraw

naprawczych.
Modyfikowana polimerami, wodoodporna, szybkowiążąca.

Opakowanie:
wiadro plastikowe 11 l
Instrukcja techniczna nr 350
Zużycie:
ok. 400 ml/m2 (2 warstwy)
W przypadku podłoży chropowatych należy się liczyć z wyższym
zużyciem.

Kolor:
jasnoszary
Opakowanie:
wiadro plastikowe 4 kg
wiadro plastikowe 15 kg
Instrukcja techniczna nr 563
Zużycie:
2 - 3 kg/m2 (jako mostek sczepny)

Spełnia wymagania normy EN 1504-7.
Posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2014-02-3053.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

3. Systemy naprawcze
3.2 Systemy naprawy i ochrony betonu
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Zaprawa szpachlowania

Kolor:
szary

PCI Nanocret® FC

Opakowanie:
worek 25 kg

do powierzchni betonowych
Do szpachlowania powierzchni betonowych , wypełniania kawern i raków.
Wodooporna, odporna na warunki pogodowe, cykle zamrażania-rozmra-

żania i sole odladzające, zbrojona włóknem.
Do nanoszenia maszynowo i ręcznie.

Instrukcja techniczna nr 559
Zużycie:
ok. 1,5 kg/m2/mm

Do warstw od 1 do 10 mm.
Spełnia wymagania normy EN 1504-3, klasa R2.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, ściany, sufity.

Lekka zaprawa reprofilacyjna

Kolor:
szary

PCI Nanocret® R2

Opakowanie:
worek 20 kg

do betonu i murowanych ścian
Do niekonstrukcyjnych napraw betonu, reprofilowania, wypełniania

zagłębień, wyrównywania powierzchni.
Modyfikowana polimerami, wodoodporna, odporna na warunki pogo-

dowe, cykle zamrażania-rozmrażania i sole odladzające.
Plastyczna, lekka, szybkowiążąca, z niskim modułem sprężystości.
Powierzchniowo do warstw od 3 do 30 mm, przy zagłębieniach od 3
do 100 mm.
Spełnia wymagania normy EN 1504-3, klasa R2, klasa ekspozycji XF4.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Uniwersalna zaprawa naprawcza

Instrukcja techniczna nr 560
Zużycie:
ok. 1,5 kg/m2/mm

Kolor:
szary

PCI Nanocret® R3

Opakowanie:
worek 25 kg

do konstrukcji betonowych
Do konstrukcyjnych napraw betonu, reprofilowania powierzchni.
Wodooporna, odporna na warunki pogodowe, cykle zamrażania-roz-

mrażania i sole odladzające, zbrojona włóknem.
Do nanoszenia maszynowo i ręcznie.

Instrukcja techniczna nr 561
Zużycie:
ok. 1,5 kg/m2/mm

Do napraw powierzchniowych i punktowych.
Do warstw od 3 do 45 mm.
Spełnia wymagania normy EN 1504-3, klasa R3, klasa ekspozycji XF4.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, ściany i sufity.

Rozpływna zaprawa naprawcza

PCI Nanocret® R4 Fluid
do konstrukcji betonowych
Przeznaczona do naprawy konstrukcji betonowych metodą szalowa-

nia i wylewania.
Polecana do wykonywania wzmocnień konstrukcyjnych.
Znakomita odporność na sole odladzające, karbonatyzację, siarczany.
Rozpływna, zbrojona włóknem, kompensująca skurcz.
Do nanoszenia maszynowo i ręcznie.
Do warstw od 20 do 200 mm i grubszych ( po dodaniu grubszego
wypełniacza).
Spełnia wymagania normy EN 1504-3, klasa R4.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.
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Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 565
Zużycie:
ok. 2,0 kg/m2/mm

3. Systemy naprawcze
3.2 Systemy naprawy i ochrony betonu

Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości

PCI Nanocret® R4 SM
do konstrukcji betonowych
Do konstrukcyjnych napraw obiektów inżynierskich.
Odporna na warunki pogodowe, cykle zamrażania – rozmrażania, sole

odladzające i karbonatyzację.
Zbrojona włóknem, kompensująca skurcz, o wysokich parametrach

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 564
Zużycie:
ok. 1,85 kg/m2/mm

wytrzymałościowych.
Pompowalna, do nanoszenia maszynowo i ręcznie.
Do warstw od 6 do 40 mm.
Spełnia wymagania normy EN 1504-3, klasa R4, klasa ekspozycji XF4.
Posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2014-02-3053.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Elastyczna powłoka ochronna

Kolor:
według RAL

PCI Polyflex®
do elewacji i obiektów inżynierskich
Gotowa do użycia , zabezpiecza przed karbonatyzacją i agresywnymi

gazami.
Otwarta na dyfuzję pary wodnej, chroni przed wnikaniem wilgoci.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Elastyczna, mostkuje rysy w podłożu.
Spełnia wymagania normy EN 1504-2, klasa ekspozycji XF4.
Posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2014-02-3030.
Zakres stosowania: na zewnątrz, ściany i sufity.

Rozpływna zaprawa naprawcza

PCI Repafast® Fluid
do powierzchni komunikacyjnych i przemysłowych
Do punktowych i powierzchniowych napraw nawierzchni komunikacyj-

nych i przemysłowych narażonych na duże obciążenia.
Rozpływna, gotowa do użytku po wymieszaniu z wodą (do -10 ºC),
kompensująca skurcz.
Bardzo szybki przyrost wytrzymałości, bardzo wysoka wytrzymałość
początkowa i końcowa.
Znakomita odporność na cykle zamrażania-rozmrażania i sole
odladzające.
Do napraw w zakresie warstw od 10 do 100 mm (po dodaniu wypełniacza od 100 do 150 mm).
Jako zaprawa zalewowa w zakresie warstw od 25 do 150 mm.
Spełnia wymagania normy EN 1504-3, klasa R4.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

Gęstoplastyczna zaprawa naprawcza

PCI Repafast® Tixo
do powierzchni komunikacyjnych i przemysłowych
Do napraw, podbudowy i osadzania elementów na nawierzchniach

komunikacyjnych i przemysłowych narażonych na duże obciążenia.
Gęstoplastyczna, gotowa do użytku po wymieszaniu z wodą
(do -10 ºC), kompensująca skurcz.
Bardzo szybki przyrost wytrzymałości, bardzo wysoka wytrzymałość
początkowa i końcowa.
Znakomita odporność na cykle zamrażania-rozmrażania i sole
odladzające.
Do napraw w zakresie warstw od 10 do 100 mm (po dodaniu wypełniacza od 100 do 150 mm).
Jako zaprawa do osadzania w zakresie warstw od 25 do 150 mm.
Spełnia wymagania normy EN 1504-3, klasa R4.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

3. Systemy naprawcze
3.2 Systemy naprawy i ochrony betonu

Opakowanie:
wiadro plastikowe 11 l
Instrukcja techniczna nr 353
Zużycie:
ok. 840 ml/m2 (2 warstwy) W przypadku podłoży chropowatych
należy się liczyć z wyższym zużyciem.

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 141
Zużycie:
ok. 2,05 kg/m2/mm

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 142
Zużycie:
ok. 2,0 kg/m2/mm
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Ekspansywna zaprawa zalewowa

Kolor:
szary

PCI Repaflow®

Opakowanie:
worek 25 kg

do zakotwień i podlewek
Zaprawa zalewowa do wytrzymałościowych połączeń między funda-

mentami betonowymi a wszelkiego rodzaju maszynami, turbinami,
łożyskami i urządzeniami przemysłowymi.
Do podlewania stop, szyn i słupów zarówno stalowych jak
i betonowych.
Do podlewek z zakresie warstw od 5 do 100 mm.
Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa.
Rozpływna, pompowalna, odporna na warunki atmosferyczne.
Spełnia wymagania normy EN 1504-6.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Środek hydrofobowy

Zużycie:
25 kg wystarcza na wypełnienie
ok. 12 litrów pustej przestrzeni

Kolor:
mleczny, po naniesieniu przeźroczysty

PCI Silconal® 303
do ochrony powierzchni betonowych
Środek hydrofobowy do ochrony powierzchni betonowych przed dzia-

łaniem warunków atmosferycznych.
Zapewnia długotrwałą ochronę betonu przed zniszczeniem pod wpły-

wem działania wody, soli i cykli zamrażania-rozmrażania.
Zwiększa estetykę powierzchni poprzez redukcję wykwitów krysta-

licznych oraz hamowanie rozrostu mchu, porostów i nawarstwiania
zanieczyszczeń.
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania z wodą.
Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Inhibitor korozji

Opakowanie:
kanister 20 l
Instrukcja techniczna nr 165
Zużycie:
100 - 350 ml/m2 (w zależności od
chłonności i właściwości podłoża)

Kolor:
przeźroczysty

PCI Silconal® CP
do ochrony konstrukcji żelbetowych
Do ograniczania korozji aktywnej, do ochrony konstrukcji żelbetowych.
Zapobiega przenikaniu szkodliwych chlorków, ogranicza korozję stali

NOWOŚĆ

Instrukcja techniczna nr 147

zbrojeniowej.
Do nowych i remontowanych obiektów.
Jednoskładnikowy, gotowy do użycia.
Posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2014-02-3053.
Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Opakowanie:
beczka 205 l
pojemnik 28 l
Zużycie:
ok. 600 ml/m2

3.3 Produkty uzupełniające
Szpachla gipsowa

Kolor:
biały

PCI Muroplan®

Opakowanie:
worek 25 kg

do ścian i sufitów
Do szpachlowania połączń między płytami gipsowo-kartonowymi

i gipsowymi płytami zbrojonymi włóknem.
Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych, zamykania otworów po
instalacji elektrycznej, szpachlowania murów, betonu, betonu komórkowego, itp.
Plastyczna, wiąże bez skurczu, nadaje się do szlifowania.
Do warstw od 0 do 50 mm.
Spełnia wymagania normy EN 13963.
Zakres stosowania: wewnątrz budynku, ściany i sufity.
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Instrukcja techniczna nr 180
Zużycie:
ok. 1,0 kg/m2/mm

3. Systemy naprawcze
3.3 Produkty uzupełniające

Błyskawiczna zaprawa cementowa

PCI Polyfix® 30 Sek.
do montażu i uszczelniania przy przeciekach wody
Do stopowania przecieków wody w budownictwie lądowym, podziem-

nym i wodnym oraz kanałowym, do uszczelniania przebić w rurach.
Wodoszczelna, odporna na warunki atmosferyczne, mrozoodporna.
Charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.
Utwardza się bez rys po ok. 30 sekundach.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Szybkowiążąca zaprawa cementowa

PCI Polyfix® plus

Opakowanie:
wiaderko plastikowe 1 kg
Instrukcja techniczna nr 184
Zużycie:
ok. 1,6 kg/l wypełnianej pustej
przestrzeni

Kolor:

szary

do montażu w budownictwie wysokościowym i podziemnym
Do osadzania, podwyższania i montowania elementów betonowych,

wypełniania przepustów itp.
Szybkowiążąca, możliwość obciążania ruchem kołowym po ok.
2 godzinach.
Charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi,
wodoszczelna od 10 mm.
Odporna na zmienne warunki pogodowe, mróz i zasolenie
oraz działanie wody i siarczanów.
Do warstw od 5 do 50 mm, z wypełniaczem do 100 mm.
Spełnia wymagania normy EN 998-1.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza

PCI Repafix®
do posadzek betonowych, schodów i ścian
Do punktowych napraw elementów betonowych, schodów, jastry-

chów, prac reprofilacyjnych.
Do stosowania na powierzchni max. do 0,5 m² (maksymalna długość
boku 1,5 m).
Szybkowiążąca, możliwość obciążania ruchem pieszym po ok.
90 minutach.
Charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi,
wodoodporna.
Odporna na zmienne warunki pogodowe i cykle
zamrażania-rozmrażania.
Do warstw od 2 do 50 mm, łatwa do modelowania.
Spełnia wymagania normy EN 998-1.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

3. Systemy naprawcze
3.3 Produkty uzupełniające

Kolor:

szary

Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 229
Zużycie:
ok. 1,75 kg/l wypełnianej pustej
przestrzeni

Kolor:
szary
Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 183
Zużycie:
ok. 1,7 kg/m2/mm
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4. ETICS

4.1 MultiTherm® - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe ścian zewnętrznych
Kierunki rozwoju wszystkich dziedzin współczesnego życia zmierzają do jak największych oszczędności energii, a co
za tym idzie zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych zamienianych na energię oraz ochronie środowiska naturalnego. W tym też kierunku idzie współczesne budownictwo wraz z normami stawiającymi wymagania dla materiałów
budowlanych czy też systemów.
Systemy ociepleń MultiTherm® gwarantują uzyskanie tych oszczędności, oraz zwrot nakładów poniesionych na proces ocieplenia budynku. Stanowią zatem jeden z podstawowych elementów wpływających na bilans energetyczny budynków pasywnych i energooszczędnych.
Przegląd systemów ociepleniowych MultiTherm® wraz z warstwami wykończeniopwymi
MultiTherm® K
MultiTherm® EPS
MultiTherm® MW

MultiTherm® G

Materiał izolacyjny

Styropian

Styropian

Płyta i lamela wełniana fasadowa

Płyta wełniana lamelowa

Zastosowanie

Ocieplenie fasad budynków

Ocieplenie fasad budynków

Ocieplenie fasad budynków

Ocieplenie stropów w pomieszczeniach nieogrzewanych

PCI Multigrund PGU

PCI Multigrund PGU

PCI Multigrund PGU - opcjonalnie

Warstwa gruntująca
Tynk mineralny

Brak w systemie

PCI Multiputz MSP
PCI Multiputz MRP
PCI Multiputz ED

PCI Multiputz MSP
PCI Multiputz MRP
PCI Multiputz ED

Multiputz MSP

Tynk akrylowy

Brak w systemie

PCI Multiputz ZA
PCI Multiputz RA
PCI Multiputz MP

Brak w systemie

Brak w systemie

Tynk silikonowy

Brak w systemie

PCI Multiputz ZS
PCI Multiputz RS

PCI Multiputz ZS*
PCI Multiputz RS

Brak w systemie

Tynk silikatowy

Brak w systemie

PCI Multiputz ZT
PCI Multiputz RT

PCI Multiputz ZT
PCI Multiputz RT

Brak w systemie

Tynk silikatowo-silikonowy Brak w systemie

PCI Multiputz ZM
PCI Multiputz RM

PCI Multiputz ZM
PCI Multiputz RM

Brak w systemie

Farba nawierzchniowa

Opcjonalnie

opcjonalnie

PCI Multitop FT
PCI Multitop FS

Brak w systemie

Inne warstwy

Okładziny ceramiczne i kamienne

Aprobata techniczna ITB

AT-15-8763/2015

AT-15-7532/2015

AT-15-7741/2015

AT-15-8096/2012

Klasa palności

NRO

NRO

niepalny

niepalny
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4.1.1 System ociepleniowy MultiTherm® K
Aprobata techniczna AT-15-8763/2015
Wymogi dla podłoża wszelkie nośne konstrukcje murowe i betonowe
Zastosowanie
ocieplanie nowych budynków, jak równiez termomodernizacja budynków istniejących
Klasyfikacja ogniowa NRO w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany wg PN-90/B-02867+Az1:2001
Charakterystyka systemu
System ten może być stosowany wszędzie tam gdzie warstwę wykończeniową będą stanowić płytki ceramiczne lub płytki
z kamienia naturalnego. Technika wykonania tego systemu polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu, składającego się z płyt styropianowych jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej
z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz warstwy wykończeniowej z elewacyjnych płytek ceramicznych, ceglanych lub płytek
z kamieniami naturalnego.
Ograniczenia systemu:
płytek nie może przekraczać 40 kg/m2
w systemie można używać jedynie styropianu o wytrzymałości na rozciąganie TR 100 oraz co najmniej klasie E reakcji
na ogień
system wyposażony w akcesoria systemowe i profile fasadowe
zastosowanie: ocieplanie nowych budynków, jak równiez termorenowacja budynków istniejących
ciężar

Budowa warstw systemu

klejenie płyt
PCI Multicret PHS ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super White ⇒ patrz strona 39

1
2


styropiany o wytrzymałości na rozciąganie TR 100 według
PN-EN 13163:2013, klasie reakcji na ogień co najmniej E
o grubości do 25 cm

3


warstwa zbrojna
PCI Multicret Super ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super White ⇒ patrz strona 39
siatka zbrojąca z włókna szklanego wg AT-15-8763/2015

4
5


warstwa gruntująca
PCI Multigrund PGU ⇒ patrz strona 37

6


zaprawy do przyklejania i spoinowania płytek ceramicznych
bądź płytek z kamienia
PCI Pericol Flex ⇒ patrz strona 13
PCI Pericol Extra ⇒ patrz strona 13
PCI Nanofug Premium ⇒ patrz strona 16
PCI Pericolor Flex ⇒ patrz strona 17

okładziny: płytki elewacyjne ceramiczne prasowane lub ciągnione wg PN-EN 14411:2009, płytki okładzinowe z kamienia
naturalnego wg PN-EN 1469:2005

1. mur ocieplany
2. zaprawy klejowe PCI Multicret
3. styropian
4. zaprawy klejowo-szpachlowe PCI Multicret z warstwą siatki
5. zaprawy klejące do płytek ceramicznych PCI Pericol
6. płytki ceramiczne

4. ETICS
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4.1.2 System ociepleniowy MultiTherm® EPS
Aprobata techniczna AT-15-7532/2015
Wymogi dla podłoża wszelkie nośne konstrukcje murowe i betonowe oraz istniejące ocieplenia budynków
ocieplanie nowych budynków, jak równiez termomodernizacja budynków istniejących; docieplanie
Zastosowanie
istniejących systemów ociepleniowych
Klasyfikacja ogniowa NRO w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany wg PN-90/B-02867+Az1:2001
Charakterystyka systemu
jest to unikatowy system funkcjonujący na rynku krajowym skupiający w sobie dwa rodzaje zastosowań. Zestaw wyrobów
do wykonywania ociepleń systemem MultiTherm EPS umożliwia przeprowadzenie procesu termomodernizacji dla:
ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia, lub
ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu, składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy
klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty styropianowe mogą być mocowane za pomocą zaprawy klejącej oraz
zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie technicznym.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych, polega na umocowaniu do istniejących, ocieplonych ścian, od zewnątrz, warstwowego układu składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy
tynkarskiej. Płyty styropianowe są mocowane za pomocą łączników mechanicznych i zaprawy klejącej. Zaprawa klejąca
zapewnia przede wszystkim płaskie przyleganie systemu do podłoża. Łączniki mechaniczne muszą przechodzić przez wszystkie warstwy styropianu, aż do nośnego podłoża mineralnego i być zakotwione w ścianie na głębokość ściśle określoną w projekcie ocieplenia, zależnie od rodzaju użytych łączników mechanicznych i rodzaju podłoża.
warstwę wykończeniową cechuje duża różnorodność kolorów i struktur dzięki nawierzchniowym tynkom ozdobnym
na bazie akrylowej, silikonowej, silikatowej, silikatowo-silikonowej lub mineralnej o zróżnicowanym uziarnieniu (struktura
baranka lub kornikowa)
możliwość barwienia tynków w formie past na etapie produkcji oraz za pomocą systemu pigmentacji BASF Color Sensation
Budowa warstw systemu

klejenie płyt
Multicret PHS ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super White ⇒ patrz strona 39

1
2


płyty styropianowe o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej TR 70 według PN-EN 13163:2013, klasie reakcji
na ogień co najmniej E o grubości do 25 cm,

3


warstwa zbrojna
PCI Multicret Super ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super White ⇒ patrz strona 39
siatka zbrojąca z włókna szklanego według AT-7532/2015

4
5
6


warstwa gruntująca
PCI Multigrund PGU ⇒ patrz strona 37

7


warstwy tynkarskie
tynk mineralny
Multiputz MSP (struktura baranka) ⇒ patrz strona 39
Multiputz MRP (struktura kornikowa) ⇒ patrz strona 39
PCI Multiputz ED (struktura gładka lub modelowana) ⇒ patrz strona 39

tynk akrylowy
PCI Multiputz ZA (struktura baranka) ⇒ patrz strona 40
PCI Multiputz RA (struktura kornikowa) ⇒ patrz strona 40
tynk silikonowy
PCI Multiputz ZS (struktura baranka) ⇒ patrz strona 41
PCI Multiputz RS (struktura kornikowa) ⇒ patrz strona 41
tynk silikatowy
PCI Multiputz ZT (struktura baranka) ⇒ patrz strona 41
PCI Multiputz ZT (struktura kornikowa) ⇒ patrz strona 41
tynk silikatowo-silikonowy
PCI Multiputz ZM (struktura baranka) ⇒ patrz strona 42
PCI Multiputz RM (struktura kornikowa) ⇒ patrz strona 42

1. mur ocieplany
2. zaprawy klejowe PCI Multicret
3. styropian
4. zaprawy klejowo-szpachlowe PCI Multicret z warstwą siatki
5. grunt PCI Multigrund PGU
6. tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz opcjonalnie malowane fabami PCI
Multitop
7. farby PCI Multitop


farby elewacyjne
farba akrylowa PCI Multitop FA ⇒ patrz strona 42
farba silikatowa PCI Multitop FT ⇒ patrz strona 43
farba silikonowa PCI Multitop FS ⇒ patrz strona 43
farba silikonowa modyfikowana PCI Multitop FM ⇒ patrz strona 42

34

4. ETICS
4.1 MultiTherm® - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe ścian zewnętrznych

4.1.3 System ociepleniowy MultiTherm® MW
Aprobata techniczna AT-15-7741/2012
Aprobata Europejska ETA 08/0050
Wymogi dla podłoża wszelkie nośne konstrukcje murowe i betonowe oraz istniejące ocieplenia budynków
ocieplanie nowych budynków, jak równiez termomodernizacja budynków istniejących; docieplanie
Zastosowanie
istniejących systemów ociepleniowych
A2 – s1,d0; niepalny według PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz NRO w zakresie stopnia rozprzestrzeniaKlasa palności
nia ognia przez ściany wg PN-90/B-02867+Az1:2001
Charakterystyka systemu
system dający możliwość naprawy, renowacji czy też zwiększenia grubości izolacji bez konieczności rozbiórki i utylizacji starego ocieplenia. MultiTherm MW umożliwia przeprowadzenie procesu termomodernizacji dla:
ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia, lub
ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz,
warstwowego układu, składającego się z wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty z wełny mineralnej mogą być mocowane za pomocą
zaprawy klejącej oraz zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie technicznym.
Wykonanie ocieplenia, w przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych, polega na umocowaniu do istniejących, ocieplonych ścian, od zewnątrz, warstwowego układu składającego się z wełny
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy
tynkarskiej. Płyty z wełny mineralnej są mocowane za pomocą łączników mechanicznych i zaprawy klejącej. Zaprawa klejąca
zapewnia przede wszystkim płaskie przyleganie systemu do podłoża. Łączniki mechaniczne muszą przechodzić przez wszystkie warstwy wełny, aż do nośnego podłoża mineralnego i być zakotwione w ścianie na głębokość ściśle określoną w projekcie
ocieplenia, zależnie od rodzaju użytych łączników mechanicznych i rodzaju podłoża.
system posiada dobrą izolacyjność akustyczną oraz wysoką przepuszczalność pary wodnej
pozwala na zastosowanie dużej różnorodności kolorów i struktur dzięki tynkom ozdobnym na bazie silikonowej, silikatowej,
silikatowo-silikonowej lub mineralnej o zróżnicowanym uziarnieniu (struktura baranka oraz kornikowa)
możliwość barwienia na etapie produkcji oraz za pomocą systemu pigmentacji zgodnie z paletą kolorystyczną BASF Color
Sensation
Budowa warstw systemu

klejenie płyt
Multicret PHS ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super White ⇒ patrz strona 39

1
2


wełny lamelowe oraz płyty spełniające wymogi normy PN-EN
13162:2013

3


warstwa zbrojna
PCI Multicret Super ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super White ⇒ patrz strona 39
siatka zbrojąca z włókna szklanego według AT-15-7741/2012

4
5
6


warstwa gruntująca
PCI Multigrund PGU ⇒ patrz strona 37

warstwy tynkarskie
tynk mineralny
PCI Multiputz MSP (struktura baranka) ⇒ patrz strona 39
PCI Multiputz MRP (struktura kornikowa) ⇒ patrz strona 39
PCI Multiputz ED (struktura gładka lub modelowana) ⇒ patrz stro-

7

na 39

tynk silikonowy
PCI Multiputz ZS (struktura baranka) ⇒ patrz strona 41
PCI Multiputz RS (struktura kornikowa) ⇒ patrz strona 41
tynk silikatowy
PCI Multiputz ZT (struktura baranka) ⇒ patrz strona 41
PCI Multiputz ZT (struktura kornikowa) ⇒ patrz strona 41
tynk silikatowo-silikonowy
PCI Multiputz ZM (struktura baranka) ⇒ patrz strona 42
PCI Multiputz RM (struktura kornikowa) ⇒ patrz strona 42

farby elewacyjne
farba silikatowa PCI Multitop FT ⇒ patrz strona 43
farba silikonowa PCI Multitop FS ⇒ patrz strona 43
farba silikonowa modyfikowana PCI Multitop FM ⇒ patrz strona 42

4. ETICS
4.1 MultiTherm® - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe ścian zewnętrznych

1. mur ocieplany
2. zaprawy klejowe PCI Multicret
3. wełna mineralna
4. zaprawy klejowo-szpachlowe PCI Multicret z warstwą siatki
5. grunt PCI Multigrund PGU
6. tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz
7. farby PCI Multitop
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4.1.4 System ociepleniowy MultiTherm® G
Aprobata techniczna AT-15-8096/2012
Wymogi dla podłoża wszelkie nośne konstrukcje betonowe i żelbetowe
Zastosowanie
ocieplanie stropów od strony sufitów w pomieszczeniach nieogrzewanych
Klasa palności
A2 – s1,d0; niepalny według PN-EN 13501-1+A1:2010
Charakterystyka systemu
Jest to system służący do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów, w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych
oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, parkingi, piwnice), nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane,
w budynkach nowo wznoszonych i użytkowanych. Ocieplenie to może być również stosowane w celu zmniejszenia czasu
pogłosu w pomieszczeniach zamkniętych. Specyfika tego systemu polega na wykończeniu powierzchni wełny farbą bądź tynkiem nanoszonym metoda natryskową. Układy ociepleniowe Multitherm G zostały sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN
13501-1+A1;2010 w klasie A2-s1, d0 reakcji naogień oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 z 2002 r.
poz. 690 z późniejszymi zmianami) jako niepalne, niekapiące i nierozprzestrzeniające ognia wewnątrz i na zewnątrz budynków
Budowa warstw systemu

klejenie płyt
PCI Multicret PHS ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super ⇒ patrz strona 38
PCI Multicret Super White ⇒ patrz strona 39

płyta izolacyjna z wełny mineralnej lamelowej fazowanej
spełniająca następujące wymagania według normy PN-EN
13162:2013

warstwa gruntująca wymagana wyłącznie w wypadku stosowania wełny nie gruntowanej fabrycznie
PCI Multigrund PGU ⇒ patrz strona 37

warstwy tynkarskie
tynk mineralny
Multiputz MSP (struktura baranka) ⇒ patrz strona 39

1
2
3
4
5


lub alternatywnie farby wykończeniowe
farba silikatowa PCI Multitop FT ⇒ patrz strona 43
farba silikonowa PCI Multitop FS ⇒ patrz strona 43

1. mur ocieplany
2. zaprawy klejowe PCI Multicret
3. wełna mineralna
4. grunt PCI Multigrund PGU
5. tynki cienkowarstwowe PCI Multiputz alternatywnie malowane farbami PCI
Mulitop

36

4. ETICS
4.1 MultiTherm® - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe ścian zewnętrznych

4.2 System barwienia
System barwienia BASF Color Sensation jest prostym systemem opartym na klasyfikacji kolorów według NSC. Daje
możliwość uzyskania trwałych wybarwień przy użyciu past pigmentujących.
Paleta składa się z 380 kolorów. Oparcie zasady barwienia na systemie NCS umożliwia szybkie dobranie dowolnego koloru
dla wyrobów BASF.
Wzorniki zawierają dodatkowe informacje określające możliwość wybarwienia określonych wyrobów, typów farb,
czy tynków. Zdefinowanie przy każdym kolorze
współczynnika refleksyjności ułatwia prawidłowy wybór i określenie przydatności określonego koloru do zastosowania praktycznego. W systemach ociepleniowych nie wolno
stosowac kolorów o refleksyjności poniżej 20, a kolory o refleksyjności poniżej 30
można stosować wyłącznie na małych
powierzchniach.

4.3 Produkty
4.3.1 Preparaty gruntujące / Impregnaty
Środek gruntujący

PCI Multigrund PGU
do gruntowania podłoży pod cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikatowe,
silikatowo-silikonowe oraz silikonowe.
Składnik systemów ociepleniowych:

»
»
»
»

MultiTherm® K AT-15-8763/2015
MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
MultiTherm® G AT-15-8096/2012

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Dzięki zawartości piasku kwarcowego w swoich składzie po zagruntowaniu rozwijaja powierzchnię styku z tynkiem zwiększając tym samym
przyczepność międzywarstwową,
Skład chemiczny gruntu pozwala na zachowanie paro przepuszczalności układu ociepleniowego,
Ujednolica nasiąkliwość podłoża dzięki czemu tynki wysychają jednakowo na całej powierzchni nie tworząc plam,
Nadaje się do kolorowania pod kolor zbliżony do warstwy wierzchniej
dzięki czemu powstaje tło eliminujące prześwitywanie koloru kleju
przez ewentualne niedoskonałości w aplikacji tynku,
Zmniejszaja nasiąkliwość warstwy zbrojnej dzięki czemu tworzy
barierę ochronną dla warunków atmosferycznych w razie konieczności
przerwania prac na przykład na okres zimowy,

4. ETICS
4.3 Produkty

Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation
Opakowanie:
wiadro 1 kg
wiadro 5 kg
wiadro 20 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta,
480 kg (24 wiadra po 20 kg)
Zużycie:
0,2 - 0,3 kg/m2
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4.3.2 Kleje i zaprawy zbrojące
Zaprawa klejąca

Kolor:
szary

PCI Multicret PHS
do klejenia płyt ociepleniowych ze styropianu, wełny mineralnej i lamelowej na podłoża
mineralne
Składnik systemów ociepleniowych:

»
»
»
»

MultiTherm® K AT-15-8763/2015
MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
MultiTherm® G AT-15-8096/2012

Opakowanie:
worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta,
42 worki - 1050 kg
Zużycie:
ok. 3 - 5 kg/m2 lub ok. 1,5 kg/m2/
mm

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Zaprawa klejąca PCI Multicret PHS do przyklejania płyt styropianowych oraz płyt z wełny mineralnej. Jest to zaprawa produkowana
na bazie cementu jako spoiwa. Charakteryzuje się ona następującymi
właściwościami:
Całkowicie odporna na zmienne warunki atmosferyczne
Homogeniczna i posiadająca bardzo dobre parametry robocze
Posiada wysoką przyczepność zarówno do podłoży mineralnych,
ceramicznych jak i materiałów izolacyjnych (styropian, wełna)
Bardzo dobra przyczepność początkowa, szybkie wiązanie
Do aplikacji ręcznej i maszynowej
Aplikowalna w warunkach obniżonych temperatur (powyżej 0 ºC)

Klej poliuretanowy

Kolor:
jasnoniebieski

PCI Multicret PU EPS
do przyklejania płyt styropianowych i wełny mineralnej.
Gotowy do użycia, innowacyjny klej o następujących właściwościach:
Niskoprężny
Wysokie właściwości termoizolacyjne
Homogeniczna i posiadająca bardzo dobre parametry robocze
Posiada wysoką przyczepność zarówno do podłoży mineralnych,
ceramicznych jak i materiałów izolacyjnych (styropian, wełna)
Bardzo dobra przyczepność początkowa, szybkie wiązanie
Aplikowalny w warunkach obniżonych temperatur (powyżej 0 ºC)
Wysoka przyczepność do większości materiałów takich jak beton
komórkowy, drewno, szkło, płyta OSB, bitumy, cegła ceramiczna, blacha ocynkowana i powlekana, płyta GKB

Zaprawa klejąco-szpachlowa

Opakowanie:
kartusz 0,75 l
Opakowanie zbiorcze: paleta
624 sztuki
Zużycie:
około 9 m2/pojemnik

Kolor:
szary

PCI Multicret Super
do przyklejania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej oraz wykonywania warstwy zbrojnej
Składnik systemów ociepleniowych:

»
»
»
»

MultiTherm® K AT-15-8763/2015
MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
MultiTherm® G AT-15-8096/2012

Opakowanie:
worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta,
42 worki - 1050 kg
Zużycie:
ok. 3 - 5 kg/m2 lub
ok. 1,5 kg/m2/mm

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Jest to zaprawa zaprojektowana na bazie cementu, której skład został
wzbogacony o dodatek włókien oraz wiele dodatków uszlachetniających
dzięki czemu stała się ona elastyczna ale również bardzo wytrzymała
mechanicznie czyli odporna na zniszczenie. Wszystko to sprawia, że
zaprawa jest:
W pełni odporna na zmienne na warunki atmosferyczne
Jest homogeniczna i posiada bardzo dobre parametry robocze
Jest elastyczna, zawiera mikrozbrojenie – odporna na rysy i pęknięcia
Posiada wysoką przyczepność zarówno do podłoży mineralnych,
ceramicznych jak i materiałów izolacyjnych (styropian, wełna)
Do aplikacji ręcznej i maszynowej
Wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne.
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4. ETICS
4.3 Produkty

Zaprawa klejowo-szpachlowa

PCI Multicret Super White
do przyklejania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej oraz wykonywania warstwy zbrojnej.
Składnik systemów ociepleniowych:

»
»
»
»

MultiTherm® K AT-15-8763/2015
MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
MultiTherm® G AT-15-8096/2012

Kolor:
biały
Opakowanie:
worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta,
42 worki - 1050 kg
Zużycie:
ok. 3 - 5 kg lub ok. 1,4 kg/m2/mm

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Zaprawa ta dzięki zastosowaniu cementu białego jako spoiwa zyskuje
jeszcze jedną, bardzo istotną cechę odróżniającą ją od tradycyjnych
szarych zapraw – nie wymaga gruntowania przed aplikacją tynków
w momencie kiedy powierzchnia zaprawy jest wyprowadzona na gładko
i nie wymaga szlifowania powodującego otwarcie struktury kleju. Brak
konieczności gruntowania powierzchni z zapewnieniem uzyskania odpowiedniej przyczepności warstw wykończeniowych pozwala na skrócenie
procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie kosztu 1 m2 o koszt gruntu.
Pozostałe właściwości zaprawy:
W pełni odporna na zmienne na warunki atmosferyczne
Homogeniczna i posiadająca bardzo dobre parametry robocze
Elastyczna, zawiera mikrozbrojenie – odporna na rysy i pęknięcia
Posiada wysoką przyczepność zarówno do podłoży mineralnych,
ceramicznych jak i materiałów izolacyjnych (styropian, wełna)
Receptura oparta na białym cemencie
Nie wymaga gruntowania przed aplikacją tynków
Do aplikacji ręcznej i maszynowej
Wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne

4.3.3 Tynki dekoracyjne
Tynki mineralne

PCI Multiputz MSP, MRP, ED
Tynki mineralne do ozdobnego kształtowania fasad budynków, także w systemach
ociepleniowych.
Wykonywane są na bazie suchej mieszanki cementu portlandzkiego,
wapna hydratyzowanego lub hydraulicznego, kruszywa mineralnego
i pigmentu
Uziarnienie, struktura:
» Multiputz MSP (faktura baranka) – 1,5 mm
» Multiputz MSP (faktura baranka) – 2,5 mm
» Multiputz MRP (faktura kornikowa) – 2,5 mm
» Multiputz MRP (faktura kornikowa) – 3,5 mm
» Multiputz ED (tynk gładki w warstwie o grubości od 3 do 5 mm)
– 0,7 mm
Składniki systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
» MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
» MultiTherm® G AT-15-8096/2012 (w przypadku tynku PCI Multiputz
MSP)
Stosowane do wykończeń powierzchni na zewnątrz i wewnątrz.
Nadają się do systemów ociepleniowych.
Wysokie pH (około 12) stanowi naturalną barierę dla rozwoju
mikroorganizmów
Dla budynków nowych lub istniejących.
Charakteryzują je wysoką odpornością termiczną, niepalnością
O wysokiej przepuszczalności pary wodnej i dwutlenku węgla
Odporne na wodę, mróz i wpływy atmosferyczne;
Wytrzymała i ulepszona faktura powłoki;
Dobra przyczepność do podłoża, łatwe w użyciu;
Do nakładania ręcznego i maszynowego;
Modyfikacja kolorów poprzez malowanie farbą (powłokę należy położyć dopiero po wyschnięciu i związaniu zaprawy)

4. ETICS
4.3 Produkty

Kolor:
biały
Opakowanie:
worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta,
40 worków - 1000 kg
Zużycie:
» Multiputz MSP (faktura baranka)
– 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
» Multiputz MSP (faktura baranka)– 2,5 mm ok. 3,5 kg/m2
» Multiputz MRP (faktura kornikowa) – 2,5 mm ok. 2,5 - 3,0 kg/m2
» Multiputz MRP (faktura kornikowa) – 3,5 mm ok. 3,5 - 4,0 kg/m2
» Multiputz ED (tynk gładki) –
0,7 mm ok. 1,4 kg/m2/mm
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Tynki akrylowe o fakturze „baranka” i „kornika”

PCI Multiputz ZA, RA
cienkowarstwowe tynki do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
Tynki dostarczane jako gotowe do użycia w formie pasty gdzie spoiwem
jest wodna dyspersja żywic akrylowych. Zawierają one również wypełniacze, kruszywa kwarcowe i mineralne oraz mikrowłókna poprawiające ich
właściwości.; zawierają dodatek substancji grzybo- i glonobójczych
Uziarnienie, struktura:
» Multiputz ZA (faktura baranka) – 1,5 mm
» Multiputz ZA (faktura baranka) – 2,0 mm
» Multiputz RA (faktura kornikowa) – 2,5 mm
» Multiputz RA (faktura kornikowa) – 3,5 mm
Składniki systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Nadają się do systemów ociepleń, dla budynków nowo wybudowanych i dla istniejących oraz do celów dekoracyjnych.
Łatwe w stosowaniu, o dobrej przyczepności do podłoża.
Elastyczne, odporne na zmiany temperatury,
O dużej wytrzymałości mechanicznej,
O bardzo małej nasiąkliwości, ale niskiej paro przepuszczalności
Odporne na oddziaływanie UV
Odporne na szorowanie (mycie)

Tynk mozaikowy

Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie.
Opakowanie:
wiadro 25 kg
Opakowanie zbiorcze: 600 kg
(24 wiadra po 25 kg)
Zużycie:
» Multiputz ZA (faktura baranka) –
1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
» Multiputz ZA (faktura baranka)–
2,0 mm ok. 3,0 - 3,3 kg/m2
» Multiputz RA (faktura kornikowa)
– 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
» Multiputz RA (faktura kornikowa)
– 3,5 mm ok. 2,8 kg/m2

Kolor:
kolory według wzornika

PCI Multiputz MP
dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
Tynk w którym żywica akrylowa tworzy spoiwo natomiast wypełniaczem
są różnobarwne kruszywa.

Opakowanie:
wiadro 25 kg
Zużycie:
ok. 4 kg/m2

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Wielkość ziarna do 1,8 mm.
Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, elastycznością i trwałością,
Odporny na ścieranie, zmywanie, szorowanie,
Odporny na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV
Do zastosowań w miejscach ekstremalnie trudnych jak cokoły, wejścia
do klatek schodowych, korytarze. .

PCI Multiputz MP – wielkość kruszywa do 1,8 mm
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MP 144

Zamieszczone powyżej kolory Prince Color® Multiputz MP mogą odbiegać od
rzeczywistej kolorystyki tynków.
Prosimy o finalne dobieranie koloru ze wzornika Prince Color® Multiputz MP.

4. ETICS
4.3 Produkty

Tynki silikatowe o fakturze „baranka” i „kornika”

PCI Multiputz ZT, RT
Cienkowarstwowe tynki do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
Tynki dostarczane w postaci gotowej do użycia pasty w wiadrze plastikowym. Wytwarzane są na bazie szkła wodnego potasowego z dodatkiem
wypełniaczy i kruszyw
Uziarnienie, struktura:
» Multiputz ZT (faktura baranka) – 1,5 mm
» Multiputz ZT (faktura baranka) – 2,0 mm
» Multiputz RT (faktura kornikowa) – 1,5 mm
» Multiputz RT (faktura kornikowa) – 2,0 mm
Składniki systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
» MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Nadają się do systemów ociepleń dla budynków nowo wybudowanych
i dla istniejących oraz do celów dekoracyjnych.
Łatwe w stosowaniu, o dobrej przyczepności do podłoża.
Elastyczne, odporne na zmiany temperatury,
Dzięki wysokiemu pH (około 11) stanowią podłoże niesprzyjające rozwojowi grzybów, alg i pleśni.
O bardzo wysokej paroprzepuszczalności
Odporne na zabrudzenia.

Tynki silikonowe o fakturze „baranka” i „kornika”

PCI Multiputz ZS, RS
Cienkowarstwowe tynki do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
Tynki silikonowe są mieszaniną wodnej dyspersji silikonowych i akrylowych z wypełniaczami mineralnymi oraz mikrowłóknami
Uziarnienie, struktura:
» Multiputz ZS (faktura baranka) – 1,5 mm
» Multiputz ZS (faktura baranka) – 2,0 mm
» Multiputz RS (faktura kornikowa) – 1,5 mm
» Multiputz RS (faktura kornikowa) – 2,0 mm
Składniki systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
» MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Nadają się do systemów ociepleń dla budynków nowo wybudowanych
i dla istniejących oraz do celów dekoracyjnych.
Odporne na skażenia i na niekorzystne warunki atmosferyczne
Wysoce paroprzepuszczalne i niskonasiąkliwe,
Elastyczne, trwałe, i wytrzymałe mechanicznie.
Wysoce hydrofobowe zdolne do tzw. efektu samoczyszczenia
czyli usuwania brudu i kurzu podczas występowania opadów
atmosferycznych.
O zwiększonej odporności na promieniowanie UV

4. ETICS
4.3 Produkty

Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie.
Opakowanie:
wiadro 25 kg
Opakowanie zbiorcze: 600 kg
(24 wiadra po 25 kg)
Zużycie:
» Multiputz ZT (faktura baranka) –
1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
» Multiputz ZT (faktura baranka)–
2,0 mm ok. 3,0 - 3,3 kg/m2
» Multiputz RT (faktura kornikowa)
– 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
» Multiputz RT (faktura kornikowa)
– 2,0 mm ok. 2,8 kg/m2

Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie.
Opakowanie:
wiadro 25 kg
Opakowanie zbiorcze: 600 kg
(24 wiadra po 25 kg)
Zużycie:
» Multiputz ZS (faktura baranka) –
1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
» Multiputz ZS (faktura baranka)–
2,0 mm ok. 3,0 - 3,3 kg/m2
» Multiputz RS (faktura kornikowa)
– 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
» Multiputz RS (faktura kornikowa)
– 2,0 mm ok. 2,8 kg/m2
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Tynki silikatowo-silikonowe o fakturze „baranka” i „kornika”

PCI Multiputz ZM, RM
Cienkowarstwowe tynki do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
Tynki silikatowo-silikonowe są mieszaniną wodnej dyspersji silikonowych
i akrylowych z wypełniaczami mineralnymi oraz mikrowłóknami
Uziarnienie, struktura:
» Multiputz ZM (faktura baranka) – 1,5 mm
» Multiputz ZM (faktura baranka) – 2,0 mm
» Multiputz RM (faktura kornikowa) – 1,5 mm
» Multiputz RM (faktura kornikowa) – 2,0 mm
Składniki systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
» MultiTherm® MW AT-15-7741/2015

NOWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Nadają się do systemów ociepleń, dla budynków nowo wybudowanych i dla istniejących oraz do celów dekoracyjnych.
O bardzo wysokiej paroprzepuszczalności i niskiej nasiąkliwości
Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
Odporne na rozwój grzybów, alg i pleśni
Odporne na blaknięcie i działanie promieni UV
Znakomicie kompensują naprężenia, są elastyczne, wytrzymałe
i odporne na spękania

Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie.
Opakowanie:
wiadro 25 kg
Opakowanie zbiorcze: 600 kg
(24 wiadra po 25 kg)
Zużycie:
» Multiputz ZM (faktura baranka) –
1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
» Multiputz ZM (faktura baranka)–
2,0 mm ok. 3,0 - 3,3 kg/m2
» Multiputz RM (faktura kornikowa)
– 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
» Multiputz RM (faktura kornikowa)
– 2,0 mm ok. 2,8 kg/m2

4.3.4 Farby elewacyjne
Farba akrylowa

PCI Multitop FA
Wysokiej jakości farba do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
Składnik systemów ociepleniowych:

» MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
» MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
Do wymalowani elewacji, wszelkich konstrukcji betonowych,
powierzchni wewnętrznych budynków
Do wykonywania prac renowacyjnych starych tynków oraz podłoży
mineralnych
Zawiera substancję grzybo- i glonobójczą.
Posiada dobrą siłą krycia oraz dobrą przyczepnością do podłoża
Bardzo mało nasiąkliwa - trwała i odporna na zabrudzenia
i szorowanie
PH 8 - 9 pozwala na barwieni w bardzo intensywnych kolorach bez
obawy przed blaknięciem

Farba silikonowa

PCI Multitop FM
Przeznaczona do wymalowań elewacji, wszelkich konstrukcji betonowych oraz
powierzchni wewnętrznych budynków
Składnik systemów ociepleniowych:

» MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
» MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
» MultiTherm® G AT-15-8096/2012 (w przypadku tynku PCI Multiputz
MSP)
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Odporna na porażenia biologiczne poprzez zabezpieczenie biocydowe
Charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością
Wysoka odporność na ścieranie
Odporna na zmienne warunki atmosferyczne
Odporna na zabrudzenia
Odporna na promieniowanie UV
Do aplikacji ręcznej i mechanicznej
Zalecana jako warstwa ostateczna na fasadach
Do podłoży mineralnych jak i cienkowarstwowych tynków mineralnych,
akrylowych, silikatowych, silikonowych oraz silikatowo-silikonowych
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Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie.
Opakowanie:
wiadro 3 l,
wiadro 12,5 l
Opakowanie zbiorcze: 300 l (24
wiadra po 12,5 l)
Zużycie:
ok. 0,30 - 0,35 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu
Ilość baz: 3

Kolor:
biała, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie
Opakowanie:
wiadro 3 l,
wiadro 12,5 l
Opakowanie zbiorcze: 300 l (24
wiadra po 12,5 l)
Zużycie:
0,30 - 0,32 l/m2 przy dwukrotnym
malowaniu
Ilość baz: 3

4. ETICS
4.3 Produkty

Farba silikonowa

PCI Multitop FS
Przeznaczona do wymalowań elewacji, wszelkich konstrukcji betonowych oraz
powierzchni wewnętrznych budynków
Najwyższej jakości fasadowa farba silikonowa zapewniająca długotrwałą
ochronę, odporna na zabrudzenia
Składnik systemów ociepleniowych:
» MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
» MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
» MultiTherm® G AT-15-8096/2012 (w przypadku tynku PCI Multiputz
MSP)
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Kolor:
biały, możliwość barwienia według
palety podstawowej BASF Color
Sensation.
Inne kolory na zapytanie
Opakowanie:
wiadro 3 l,
wiadro 12,5 l
Opakowanie zbiorcze: 300 l (24
wiadra po 12,5 l)
Zużycie:
ok. 0,30 - 0,35 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu
Ilość baz: 3

Do wykonywania prac renowacyjnych starych tynków oraz podłoży

mineralnych
So wymalowani na cienkowarstwowych tynkach mineralnych, akrylo-

wych, silikatowych, silikonowych oraz silikatowo-silikonowych
Szczególnie zalecana do wymalowań przy renowacji budynków

zabytkowych
Odporna na porażenia biologiczne poprzez zabezpieczenie biocydowe
Charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością
Wysoka paroprzepuszczalność
Wysoka odporność na ścieranie
Wysoce odporna na zmienne warunki atmosferyczne
Wysoce odporna na promieniowanie UV
Wysoce odporna na zabrudzenia – „samoczyszcząca”
Do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Farba silikatowa

PCI Multitop FT
Farba o wysokiej paro przepuszczalności do malowania elewacji i wnętrz budynków
Składnik systemów ociepleniowych:

» MultiTherm® EPS AT-15-7532/2015
» MultiTherm® MW AT-15-7741/2015
» MultiTherm® G AT-15-8096/2012 (w przypadku tynku PCI Multiputz
MSP)
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Do wymalowani na cienkowarstwowych tynkach mineralnych,

silikatowych,
Odporna na porażenia biologiczne poprzez wysokie pH
Bardzo wysoka paroprzepuszczalność

Kolor:
biały, możliwość barwienia pastami z nieorgnicznymi pigmentami
według palety podstawowej BASF
Color Sensation
Inne kolory na zapytanie.
Opakowanie:
wiadro 12,5 l
Opakowanie zbiorcze: 300 l (24
wiadra po 12,5 l)
Zużycie:
ok. 0,25 - 0,3 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu
Ilość baz: 2

Wysoka odporność na ścieranie
Odporna na zmienne warunki atmosferyczne
Do aplikacji ręcznej i mechanicznej
Przydatna do stosowania na obiektach zabytkowych
Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz

4.3.5 Produkty uzupełniające

PCI Multiputz UP UNI
Specjalny dodatek przyspieszający wiązanie „mokrych” składników w systemach ociepleniowych MultiTherm w temp. +1 ºC do +5 ºC
Specjalny płyn stosowany jako dodatek przyspieszający wiązanie
„mokrych” składników Muliputz®, Mulitop® oraz Muligrund®, stosowany
w przypadku konieczności instalacji systemów izolacyjnych z wełny
mineralnej i styropianu w niskich temperaturach od +1 ºC do +5 ºC.

Opakowanie:
butelka 0,5 l
Zużycie:
500 ml na opakowanie 25 kg tynki
250 ml na opakowanie 12,5 kg
farby PCI Multitop
250 ml na opakowanie 20 kg preparat gruntujący PCI Multigrund

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Możliwość stosowania do następujących produktów:
» tynki akrylowe PCI Multiputz ZA, RA, silikonowe PCI Mulitiputz ZS,
RS, silikatowe PCI Multiputz ZT, RT, oraz silikatowo-silikonowe PCI
Multiputz ZM, RM
» farby akrylowe PCI Multitop FA, silikatowych PCI Multitop FT i silikonowych PCI Multitop FS, FM Do gruntu preparat gruntujący PCI
Multigrund PGU
Nie zmienia parametrów technicznych wyrobów do których jest
dodawany
Łatwy w użyciu bezpośrednio na budowie
Pozwala prowadzić i zakończyć prace w trudnych warunkach
atmosferycznych
4. ETICS
4.3 Produkty
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PCI Multicret Z 301 UP
Dodatek przyspieszający wiązanie cementowych zapraw mineralnych w warunkach
obniżonych temperatur

Opakowanie:
kanister 3,0 l
Zużycie:
200 ml na 25 kg zaprawy

Specjalny dodatek przyspieszający wiązanie cementowych zapraw
klejowych Multicret® stosowany w przypadku konieczności instalacji
izolacyjnych z wełny mineralnej i styropianu w niskich temperaturach od
+1 ºC do +5 ºC.

NOWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Możliwość stosowania do następujących produktów:
Zaprawy klejowe i klejowo-szpachlowe PCI Multicret PHS, PCI
Multicret Super, PCI Multicret Super White
Nie zmienia parametrów technicznych wyrobów do których jest
dodawany
Łatwy w użyciu bezpośrednio na budowie
Pozwala prowadzić i zakończyć prace w trudnych warunkach
atmosferycznych

PCI Multitop FC
Bezbarwny środek przeznaczony do renowacji i odkażania podłoża
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Środek o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym do niszczenia
nalotów pochodzenia organicznego w tym grzybów, pleśni, glonów
i mchów
Do wykonywania prac renowacyjnych wszystkich podłóż budowlanych
Szczególnie zalecany przy renowacji budynków zabytkowych
Środek stosowany zarówno przy profilaktyce jako zabezpieczający
przed skażeniami biologicznymi jak i przy zwalczaniu porażeń,
Preparat o bardzo wysokiej skuteczności działania,
Może być pokrywany farbami oraz innymi materiałami
wykończeniowymi,
Bardzo wysoka paroprzepuszczalność,
Nie zawiera rozpuszczalników,
Do aplikacji ręcznej i mechanicznej
Środek do renowacji i przygotowania podłoża o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym, zabezpieczający przed mchami i porostami
Bardzo skuteczny, do bezpośredniego stosowania, bez rozcieńczania
wodą.
Bezbarwny.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Preparat bezchlorowy.
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Kolor:
przeźroczysty
Opakowanie:
kanister 10 l
Opakowanie zbiorcze: 400 l (40
kanistrów po 10 l)
Zużycie:
0,2 - 0,25 l/m2

4. ETICS
4.3 Produkty

5. Systemy renowacyjne

5.1 Produkty do wykonywania tynków renowacyjnych i wtórnych izolacji poziomych
Szpachlówka renowacyjna

Kolor:
naturalna biel

PCI Saniment® 01

Opakowanie:
worek 25 kg

do systemów renowacji
Warstwa wykończeniowa systemu renowacyjnego PCI Saniment®

rekomendowanego do obiektów zabytkowych.
Do cienkowarstwowego wygładzania powierzchni wypraw
tynkarskich.
Zaprawa tynkarska o wysokiej zawartości porów powietrznych
i wysokiej przepuszczalności pary wodnej.
Zawiera lekkie wypełniacze pochodzenia naturalnego poprawiające
urabialność i parametry aplikacyjne zaprawy oraz ograniczające
możliwość powstawania wykwitów solnych.
Wysoki stopień hydrofobizacji strukturalnej szpachlówki.
Spełnia wymagania normy EN 998-1.
Parametry techniczne produktu dostosowane do wymagań systemu
tynków renowacyjnych, zgodnie z ZUAT-15/VIII.19/2003.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Tynk renowacyjny

Zużycie:
ok. 1,4 kg/m2/mm

Kolor:
jasno szary

PCI Saniment® 02
do zawilgoconych i zasolonych elementów murowanych
Element systemu renowacji starego budownictwa PCI Saniment®

rekomendowanego do obiektów zabytkowych.
Zapewnia proces wysychania murów, przy jednoczesnej akumulacji
szkodliwych soli budowlanych w swojej strukturze.
Do aplikacji na dużych powierzchniach, jak i do napraw miejscowych.
Rozbudowany system porów powietrznych umożliwia krystalizacje soli
budowlanych.
Wysoki stopień hydrofobizacji strukturalnej wydatnie ogranicza procesy destrukcji wyprawy tynkarskiej.
Produkt przeznaczony do aplikacji ręcznej i maszynowej.
Do wykonywania tynków renowacyjnych w warstwie o grubości
10 - 20 mm.
Spełnia wymagania normy EN 998-1.
Parametry techniczne produktu zgodne z instrukcją WTA nr 2-9-04D.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.
5. Systemy renowacyjne
5.1 Produkty do wykonywania tynków renowacyjnych i wtórnych izolacji poziomych

Opakowanie:
worek 30 kg
Zużycie:
ok. 1,3 kg/m2/mm
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Tynk podkładowy, wyrównawczy

Kolor:
jasno szary

PCI Saniment® 03

Opakowanie:
worek 30 kg

do zawilgoconych i zasolonych elementów murowanych
Element systemu renowacji starego budownictwa PCI Saniment®

rekomendowanego do obiektów zabytkowych.
Hydrofilowa zaprawa do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych oraz wyrównywania powierzchni zawilgoconych i zasolonych
murów, filarów, sklepień, itp.
Sucha zaprawa tynkarska o bardzo wysokiej przepuszczalności pary
wodnej i zawartości porów powietrznych przyśpieszająca tempo
odparowania dyfuzyjnego wilgoci ze struktury murów.
Zapewnia proces wysychania murów, przy jednoczesnej akumulacji
szkodliwych soli budowlanych w swojej strukturze.
Do aplikacji na dużych powierzchniach, jak i do napraw miejscowych.
Produkt przeznaczony do aplikacji ręcznej i maszynowej.
Spełnia wymagania normy EN 998-1.
Parametry techniczne produktu zgodne z instrukcją WTA nr 2-9-04D.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Obrzutka cementowa

Kolor:
jasno szary

PCI Saniment® 04

Opakowanie:
worek 30 kg

do systemów renowacji
Element systemu renowacji starego budownictwa PCI Saniment®

rekomendowanego do obiektów zabytkowych.
Zwiększa przyczepność mechaniczną tynku podkładowego
PCI Saniment® 03 lub tynku renowacyjnego PCI Saniment® 02
do podłoża.
Na zawilgocone i zasolone elementy murów jako obrzutka półkryjąca
(max. do 50%), niezależnie od stopnia ich zasolenia.
Maksymalna grubość stosowania: 5 mm.
Spełnia wymagania normy EN 998-1.
Parametry techniczne produktu zgodne z instrukcją WTA nr 2-9-04D.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Płyn iniekcyjny

Opakowanie:
kanister 20 l

do wykonania wtórnych izolacji poziomych i wzmacniania
Płyn iniekcyjny do wykonania wtórnych izolacji w strukturze murów
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Zużycie:
ok. 2,5 - 3 kg/m²

Kolor:
przeźroczysty

PCI Saniment® Injekt R

NOWOŚĆ

Zużycie:
ok. 1,5 kg/m2/mm

przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci oraz wzmacniania podłoży na bazie zapraw cementowych.
Dwufunkcyjny, reaktywny, głęboko penetrujący płyn iniekcyjny tworzący trwałą izolację strukturalną muru przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci.
Do wykonywania iniekcji grawitacyjnej i ciśnieniowej w murach ceglanych, betonowych, kamiennych, do uszczelniania drobnych pęknięć
o szerokości rozwarcia rys < 0,5 mm.
W murach o zawartości względnej wilgoci < 35% (mury lekko zawilgocone i zawilgocone) stosować iniekcje grawitacyjną lub ciśnieniową,
przy wilgotności < 70% (mury bardzo zawilgocone) - iniekcję ciśnieniową. Przy wyższym stopniu wypełnienia porów wodą, zabieg iniekcji
ciśnieniowej należy poprzedzić po wstępnym osuszeniem muru.
Służy również do wzmacniania powierzchni wykonanych na bazie
zapraw cementowych poprzez krzemianowanie.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie:
10 - 15 l/m2 przekroju muru

5. Systemy renowacyjne
5.1 Produkty do wykonywania tynków renowacyjnych i wtórnych izolacji poziomych

6. Systemy posadzkowe

6.1 Preparaty gruntujące / Impregnaty
Impregnat epoksydowy

Kolor:
przeźroczysty

PCI Apogrund®
do posadzek betonowych i jastrychów cementowych
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa zawierająca rozpuszczalnik.
Do wzmacniania posadzek betonowych i jastrychów cementowych.
Głęboko penetrująca, wypełnia kapilary i zamyka rysy włoskowe.
Wzmacnia podłoża mineralne, zabezpiecza przed osypywaniem

i pyleniem.
Podwyższa odporność chemiczną zaimpregnowanych podłoży.

Opakowanie:
pojemnik zespolony 10 kg
Instrukcja techniczna nr 410
Zużycie:
400 - 600 g/m2 (2 przemalowania);
min. 500 g/m2 (bardzo słabe jastrychy)

Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

Epoksydowy środek gruntujący

Kolor:
przeźroczysty

PCI Epoxigrund 390
do chłonnych i nie chłonnych podłoży
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa o niskiej

lepkości.

6. Systemy posadzkowe
6.1 Preparaty gruntujące / Impregnaty

Opakowanie:
pojemnik zespolony 1 kg
pojemnik zespolony 10 kg
zestaw 25 kg (17,5 kg składnik bazowy

Środek gruntujący przed nanoszeniem uszczelnień, zapraw i powłok

+7,5 kg utwardzacz)

na bazie żywic reaktywnych oraz mineralnych mas samopoziomujących na niechłonnych podłożach.
Poprawia przyczepność i eliminuje powstawanie pęcherzy powietrznych przy nanoszeniu powłok na bazie żywic reaktywnych.
Po dodaniu piasku kwarcowego jako wyrównawcza masa
szpachlowa.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Instrukcja techniczna nr 519
Zużycie:
300 - 500 g/m2 (w zależności od
właściwości i chłonności podłoża)
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Poliuretanowy środek gruntujący

Kolor:
przeźroczysty

PCI PUR-Grund

Opakowanie:
puszka 5 kg

pod PCI Pursol® 1K
Jednoskładnikowy, poliuretanowy środek gruntujący pod

PCI Pursol® 1K.
Warstwa szpachlowa po wymieszaniu w piaskiem kwarcowym w proporcji 1:1 do 1:2 (wagowo) w zależności od sposobu użycia i temperatury podłoża.
Zakres stosowania: na zewnątrz, posadzki.

Instrukcja techniczna nr 448
Zużycie:
min. 300 g/m2 (w zależności od
właściwości podłoża)

6.2 Powłoki żywiczne / Spoiwa
Spoiwo epoksydowe

Kolor:
przeźroczysty

PCI Bauharz

Opakowanie:
pojemnik zespolony 10 kg

do jastrychów przemysłowych
Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe spoiwo na bazie żywicy

epoksydowej.
Do wykonywania wysoko odpornych na ścieranie i chemoodpornych
jastrychów żywicznych na posadzkach betonowych i cementowych.
Odporne na warunki atmosferyczne i wodę ( szczelne przy dobranej
frakcji wypełniacza i proporcji mieszania).
Do aplikacji powierzchniowej i napraw punktowych.
Grubość warstwy od 3 do 50 mm, w zależności od przeznaczenia
i frakcji kruszywa.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

Barwna powłoka epoksydowa

Instrukcja techniczna nr 109
Zużycie:
250 - 350 g/m2 (jako grunt);
170 - 210 g/m2 (jako spoiwo
w zależności od frakcji kruszywa
na mm grubości warstwy)

Kolor:
możliwość wybarwienia
w 24 kolorach RAL

PCI Decotop EW
do podłoży mineralnych
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa, rozcieńczalna wodą.

Opakowanie:
zestaw 6 kg (2,4 kg składnik A + 3,6 kg

Odporna na małe i średnie obciążenia mechaniczne oraz chemiczne.

składnik B)

Dobra przyczepność do większości podkładów, np. do podłoży beto-

Zużycie:

nowych lub cementowych jastrychów.

150 - 200 g/m2 (na 1 warstwę)

Łatwa w nanoszeniu poprzez przemalowanie powierzchni.
Odporna na suchą temperaturę do +80 ºC, krótkotrwale do +120 ºC.
Do zakładów produkcyjnych i przemysłowych, pomieszczeń technicz-

nych, magazynowych.
Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki i ściany.

Jednoskładnikowa poliuretanowa powłoka

PCI Pursol® 1K
do posadzek betonowych i jastrychów cementowych
Gotowa do użycia, odporna na UV, mostkująca rysy.
Do stosowania na tarasach i balkonach jako warstwa wierzchnia.
Wodoszczelna, przepuszczalna dla pary wodnej.
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Kolor:
krzemowoszary (zbliżony do RAL
7032), przeźroczysty (tylko pojemnik 5 kg)
Opakowanie:
pojemnik 5 kg
pojemnik 10 kg

Odporna na warunki atmosferyczne, małe i średnie obciążenia mecha-

Instrukcja techniczna nr 448

niczne oraz chemiczne.
Możliwość kształtowania optycznego powierzchni poprzez przesypanie płatkami z tworzywa sztucznego.
Zakres stosowania: na zewnątrz, posadzki.

Zużycie:
min. 300 g/m2, max 500 g/m2
przeźroczysty: ok. 250 g/m2

6. Systemy posadzkowe
6.2 Powłoki żywiczne / Spoiwa

Barwna, poliuretanowa powłoka zamykająca

PCI Supracolor
do posadzek cementowych i żywicznych
Barwna, matowa, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa.
Odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, małe i śred-

nie obciążenia mechaniczne oraz chemiczne.
Odporna na wodę, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych.
Wykazuje antypoślizgowość powierzchniową - grupa R 10.
Do zakładów produkcyjnych i przemysłowych, pomieszczeń technicz-

nych, magazynowych oraz powierzchni garażowych.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Kolor:
kamiennoszary (zbliżony do RAL
7030), krzemowoszary (zbliżony
do RAL 7032)
Opakowanie:
pojemnik zespolony 8 l
Instrukcja techniczna nr 413
Zużycie:
350 - 450 ml/m2 (w zależności od
właściwości podłoża, w 2 warstwach)

6.3 Żywice zamykające
Przeźroczysta, poliuretanowa powłoka zamykająca

PCI Finopur®

Kolor:
przeźroczysty
Opakowanie:
pojemnik zespolony 5 l

do posadzek żywicznych
Przeźroczysta, matowa, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa.
Odporna na małe i średnie obciążenia mechaniczne oraz chemiczne.
Odporna na wodę, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych.
Stabilna na promieniowanie UV.
Do zakładów produkcyjnych i przemysłowych, pomieszczeń technicz-

nych, magazynowych.

Instrukcja techniczna nr 411
Zużycie:
80 - 120 ml/m2 na powłokach
epoksydowych lub poliuretanowych

Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.

6. Systemy posadzkowe
6.3 Żywice zamykające
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7. Systemy brukarskie

7.1 Produkty do układania i spoinowania kostki granitowej/kamienia naturalnego
Specjalna zaprawa

Kolor:
szary, beż, antracyt

PCI Pavifix® 1K Extra

Opakowanie:
wiadro 25 kg

do spoinowania kostki z kamienia naturalnego i płyt betonowych
Jednoskładnikowa, gotowa do użycia, zaprawa do spoinowania

nawierzchni obciążonych ruchem pieszych i sporadycznym ruchem
kołowym.
Obszary zastosowania: strefy ruchu pieszego, prywatne parkingi, drogi
ogrodowe, wjazdy do garażu i tarasy, itp.
Do wodoprzepuszczalnego spoinowania kostki / płyt z kamienia naturalnego i betonu oraz klinkieru. Do stosowania tylko na wodoprzepuszczalnych warstwach podkładu.
Odporna na warunki atmosferyczne, ścieranie, wiążąca bezskurczowo.
Do spoin o szerokości od 3 do 50 mm.
Zakres stosowania: na zewnątrz, nawierzchnie komunikacyjne.

Zaprawa cementowa

Zużycie:
(spoina 5 mm szeroka, 30 mm
głęboka)
a) kostka brukowa (6 × 6 cm):
ok. 8,5 kg/m2
b) kostka brukowa (10 × 10 cm):
ok. 5,0 kg/m2
c) kostka brukowa (16 × 16 cm):
ok. 3,1 kg/m2
d) płyty (30 × 30 cm): ok. 2 kg/m2

Kolor:
szary

PCI Pavifix® CEM

Opakowanie:
worek 25 kg

do spoinowania kostki i płyt z kamienia naturalnego
Zaprawa cementowa do spoinowania metodą szlamowania lub

zalewania.
Nadaje się do wszystkich powierzchni komunikacyjnych.
Odporna na warunki atmosferyczne, ścieranie, wiążąca bezskurczowo.
Nieprzepuszczalna dla wody.
Do spoin o szerokości od 5 do 50 mm.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, nawierzchnie
komunikacyjne.
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Instrukcja techniczna nr 265

Instrukcja techniczna nr 257
Zużycie:
(spoina 10 mm szeroka, 30 mm
głęboka):
a) kostka brukowa (7 × 7 cm):
11 - 13 kg/m2
b) kostka brukowa (10 × 10 cm):
9 - 11 kg/m2
c) kostka brukowa (17 × 17 cm):
7 - 9 kg/m2

7. Systemy brukarskie
7.1 Produkty do układania i spoinowania kostki granitowej/kamienia naturalnego

Podkładowa zaprawa drenująca

Kolor:
szary

PCI Pavifix® DM
do układania kostki, płyt z kamienia naturalnego i betonu
Wodoprzepuszczalna zaprawa cementowa do układania bruku

kamiennego i betonowego oraz płyt kamiennych i betonowych.
Do nawierzchni obciążonych ruchem pieszych i sporadycznym ruchem
kołowym.
Obszary zastosowania: strefy ruchu pieszego, prywatne parkingi, drogi
ogrodowe, wjazdy do garażu, tarasy, itp.
Wysoka wodoprzepuszczalność minimalizuje szkody związane z mrozem i wykwitami.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, nawierzchnie
komunikacyjne.

Zaprawa poliuretanowa

Opakowanie:
worek 25 kg
Instrukcja techniczna nr 258
Zużycie:
ok. 1,4 kg/m2/mm

Kolor:
szary, beż, antracyt (mieszanka
piaskowa); przeźroczysty (spoiwo)

PCI Pavifix® PU
do spoinowania kostki z kamienia naturalnego i płyt betonowych
Dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania nawierzchni obciążonych

ruchem pieszych i ruchem kołowym na bazie poliuretanu.
Do wodoprzepuszczalnego spoinowania kostki / płyt z kamienia naturalnego i betonu.
Odporna na warunki atmosferyczne, ścieranie, wiążąca bezskurczowo.
Do spoin o szerokości od 5 do 50 mm.
Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, nawierzchnie
komunikacyjne.

7. Systemy brukarskie
7.1 Produkty do układania i spoinowania kostki granitowej/kamienia naturalnego

Opakowanie:
zestaw 20,9 kg (0,9 kg spoiwo + 20 kg
mieszanka piaskowa)

worek 20 kg (mieszanka piaskowa)
puszka 0,9 kg (spoiwo)
Instrukcja techniczna nr 256
Zużycie:
(spoina 10 mm szeroka, 30 mm
głęboka):
a) kostka brukowa (7 × 7 cm):
10 - 12 kg/m2;
b) kostka brukowa (10 × 10 cm):
8 - 10 kg/m2;
c) kostka brukowa (17 × 17 cm):
6 - 8 kg/m2
W strefach wyłączonych z ruchu
kołowego: 40 kg mieszanki piaskowej + 0,9 kg spoiwa; na nawierzchniach obciążonych ruchem
kołowym: 20 kg mieszanki piaskowej + 0,9 kg spoiwa.
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Ogólne warunki sprzedaży produktów
Działu Chemii Budowlanej BASF Polska Sp. z o.o.
1. Dane ogólne
1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej zwane OWS)
mają zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu
ustawy z dnia 8 sierpnia 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2003 r. nr 139 poz. 1323),
realizowanych pomiędzy Działem Chemii Budowlanej (adres
oddziału – ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem) BASF POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 154 (zwanej dalej BASF Polska), a kontrahentami dokonującymi zakupów produktów lub
usług związanych z produktami Działu Chemii Budowlanej
BASF Polska, przy czym stosuje się je tylko do kontrahentów
(przedsiębiorców art. 43¹ k.c.) nie będących konsumentami
w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
1.2. Dokonywanie potrąceń lub kompensowanie jakichkolwiek
należności jest dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu warunków i uzyskaniu pisemnej zgody BASF Polska.
Niedopuszczalne jest również wstrzymywanie zapłaty
należności na rzecz BASF Polska, z jakichkolwiek powodów
w szczególności zgłaszanych reklamacji.
1.3. Dane osobowe osób działających w imieniu kontrahentów
lub innych osób działających w związku z realizacją transakcji są gromadzone i przetwarzane przez BASF Polska
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 1998 r. nr 133 poz. 883), w celach realizacji transakcji, a także w celach archiwizacyjnych.
BASF Polska nie będzie udostępniać tych danych, ani ich
przekazywać innym podmiotom, bez wyraźnej ku temu podstawy prawnej. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przez BASF Polska, służy prawo wglądu w te dane,
żądania ich zmiany lub zaprzestania ich przetwarzania przez
BASF Polska.
2. Treść świadczeń
Dane techniczne i parametry produktów, zawarte w dokumentach stanowiących
k i informację o produkcie, innych specyfikacjach lub ofertach dotyczących danego produktu, stanowią
ki
wyłączny wyznacznik cech tych produktów, umówiony między
stronami. Gwarancji nie udziela się na dane produkty, o ile
nic innego nie uzgodniono lub nie postanowiono w formie
pisemnej. Przy sprzedaży produktów oferowanych według
określonych wzorców lub próbek produktów, stanowią one
jedynie obraz możliwego do uzyskania efektu przy zastosowaniu odpowiedniej wiedzy fachowej i udzielanych przez BASF
Polska instrukcji, co oznacza, że BASF Polska nie gwarantuje,
że cechy i właściwości danego produktu będą identyczne
z przedstawionym wzorcem lub próbką.
3. Ceny
Wszystkie ceny produktów, jeżeli nic innego nie zostało
indywidualnie uzgodnione między stronami w formie
pisemnej, obejmują opakowanie, właściwe dla standardowego transportu produktów. Wszystkie ceny podawane
przez BASF Polska – Dział Chemii Budowlanej (w cennikach,
pismach, zamówieniach itd.) są cenami netto i nie zawierają
należnego podatku VAT. Kontrahentowi nie służą żadne
roszczenia, co do obniżenia ceny lub odjęcia od niej jakichkolwiek wartości, ze względu na rezygnację z jakichkolwiek usług oferowanych przez BASF Polska w związku ze
sprzedażą produktów.
4. Warunki dostaw
4.1. Dostawa produktów realizowana jest na mocy pisemnego zamówienia podpisanego przez upoważnioną osobę
złożonego w biurze BASF Polska - Dział Chemii Budowlanej, ul. Wiosenna 12 w Śremie. Zawierać ono musi: datę
zamówienia, rodzaj towaru, jego nazwę i nr artykułu, ilość,
jednostkę miary, miejsce i termin odbioru/dostawy
4.2.Jeżeli nic innego nie uzgodniono między stronami w formie
pisemnej, BASF Polska Dział Chemii Budowlanej dostarcza
zamówione produkty na własny koszt i we własnym zakresie do miejsc wskazanych przez kontrahenta na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tylko powyżej określonego poniżej
minimum logistycznego. Minimum logistyczne Działu
Chemii Budowlanej - BASF Polska: Wartość zamówienia
od 4000 PLN netto z dostawą pod jeden adres na terenie
RP. Istnieje możliwość realizacji zamówień o wartości mniejszej niż podane powyżej minimum logistyczne, lecz wówczas koszty transportu ponosi zamawiający. Wartość opłaty
jest uzależniona od wielkości zamówienia i każdorazowo
podawana przez dział obsługi klienta.
4.3.Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia produktów, przechodzi na kontrahenta z chwilą podpisania przez podmiot odbierający dostawę, dokumentacji
stanowiącej dowód dostarczenia produktów do miejsca jego
wyładunku. W przypadku samodzielnego odbioru produktów
przez kontrahenta z magazynów Działu Chemii Budowlanej
BASF Polska lub z innego miejsca ich składowania bądź, gdy
miejsce dostawy nie zostało przez kontrahenta określone,
ani nie wynika z właściwości zobowiązania, ryzyko
powyższe przechodzi na kontrahenta z chwilą załadunku.
4.4. BASF Polska Dział Chemii Budowlanej dokonuje wysyłki
produktów do kontrahenta w terminie nie dłuższym niż
3 dni robocze od otrzymania zamówienia, o ile zamawiane produkty znajdują się w magazynach Działu Chemii
Budowlanej BASF Polska zlokalizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zamawiane produkty, będą musiały być sprowadzane od producenta, wysyłka produktów do kontrahenta odbędzie się
w terminie wskazanym kontrahentowi przez Dział Chemii
Budowlanej BASF Polska, po uzgodnieniu z producentem
jak najwcześniejszych możliwych terminów dostawy. Za
wiążące terminy dostaw strony umowy ustalają terminy
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określone przez pracownika działu obsługi klienta po otrzymaniu potwierdzenia o przewidywanym terminie dostawy
ze strony producenta. Terminy dostaw podawane przez
innych pracowników BASF strony uznają za niewiążące
i wymagające ostatecznego potwierdzenia. W przypadku
posiadania przez BASF Polska produktów w ilości mniejszej, aniżeli ta, na którą opiewa zamówienie, BASF Polska
może wysłać do kontrahenta posiadaną ilość produktów,
a pozostała ilość będzie wysyłana partiami w oddzielnie
ustalanych terminach. Strony dopuszczają możliwość realizowania dostaw partiami, przy czym realizacji wysyłki danej
partii towaru, podlega ustalonym w pkt 4.1 OWS minimom
logistycznym chyba, że strony postanowiły inaczej.
4.5.Jeżeli ustalony czas dostawy zostanie przekroczony ze
względów leżących po stronie BASF Polska, kontrahent zostanie poinformowany o drugim możliwym terminie dostawy. Po
upływie wskazanego (drugiego) terminu, kontrahent ma prawo
do odstąpienia od umowy, dokonanego w formie pisemnej
poprzez złożenie oświadczenia przesłanego na adres Działu
Chemii Budowlanej BASF Polska. W przypadku dostarczania produktów partiami, kontrahent może odstąpić od umowy
w zakresie tylko tych partii, które nie zostały dostarczone
przez BASF Polska w terminie. Przekroczenie dodatkowo
ustalonego terminu stanowi
i e opóźnienie dostawy.
4.6. Zdarzenia siły wyższej lub wystąpienie innych warunków
nieprzewidywalnych przez BASF Polska w chwili przyjęcia
zamówienia, takich jak: zakłócenie pracy przez pożar,
powódź, brak dostaw ze strony dostawców, brak energii, strajki, lokaut, zakłócenia komunikacyjne, ingerencja
organów państwa, uprawniają BASF Polska do przesunięcia
terminów dostawy lub spełnienia świadczenia
z uwzględnieniem wydłużonego okresu realizacji przynajmniej o czas trwania przeszkody, co nie będzie stanowiło
opóźnienia ani zwłoki.
4.7. Jeżeli ustalony termin dostawy zostanie przekroczony o więcej niż jeden miesiąc, obie strony mają prawo
do pisemnego odstąpienia od umowy na warunkach
określonych w punkcie 7 OWS z wykluczeniem możliwości
podnoszenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
4.8.Nieodebranie w umówionym terminie produktów zamówionych przez kontrahenta, upoważnia BASF Polska
do obciążenia kontrahenta kosztami transportu oraz innymi
do wysokości powstałej szkody.
5. Warunki płatności:
5.1. Faktury VAT wystawiane są przez BASF Polska w okresie
nie dłuższym niż 7 dni od wydania towaru kontrahentowi.
W przypadku nie udzielenia przez BASF Polska kredytu
kupieckiego zapłata za produkty zakupione w BASF Polska
powinna nastąpić niezwłocznie w chwili wydania towaru.
W sytuacji przyznania przez BASF Polska kredytu kupieckiego zapłata winna nastąpić w terminie wskazanym w wysetawianej fakturze VAT, który to termin wynosi 30 dni od daty
jej wystawienia, o ile indywidualne uzgodnienia stron nie
stanowią inaczej lub BASF Polska nie wydłuży bądź skróci
tego terminu, co może nastąpić bez uzgadniania z kontrae
hentem, poprzez wyznaczenie innego terminu płatności
w fakturze.
5.2.Jeżeli po zawarciu transakcji handlowej, a przed upływem
ustalonego terminu zapłaty, BASF Polska poweźmie
wiadomości o złej sytuacji finansowej kontrahenta, mogącej
skutkować jego niewypłacalnością, na żądanie BASF Polska i według jej wyboru, kontrahent zobowiązany będzie
do zapłaty części należności wcześniej niż ustalone terminy
płatności lub do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, pod rygorem możliwości żądania przez BASF Polska
zapłaty wszelkich należności bez względu na zastrzeżone
terminy płatności. Nadto w przypadku powzięcia
wiadomości o złej kondycji finansowej kontrahenta, mogącej
skutkować jego niewypłacalnością BASF Polska uprawniona
będzie do wstrzymania się z realizacją zamówienia do czasu
uzyskania przedpłaty bądź ustanowienia przez kontrahenta
wymaganego zabezpieczenia.
6. Prawa kontrahenta w przypadku wystąpienia wad produktu
6.1. Kupujący ma obowiązek starannie sprawdzić wszystkie
dostarczone towary natychmiast po otrzymaniu dostawy
towarów.
6.2.Jawne wady produktów, jakościowe lub ilościowe błędy
w dostawach muszą być zgłaszane do Działu Chemii Budowlanej BASF Polska w formie pisemnej niezwłocznie, wraz
z protokołem uszkodzeń i braków (protokół na życzenie).
Protokół musi być potwierdzony podpisem klienta i kierowcy dostarczającego towar. Przekazanie przedmiotowego
protokołu winno nastąpić nie później jak przed upływem
1 dnia od daty odbioru produktów.
6.3.Wady ukryte należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie,
lecz nie później niż w okresie 5 dni od ich wykrycia lub
ujawnienia.
6.4. Reklamacje dotyczące ilości lub uszkodzeń zgłoszonych
w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
6.5.W przypadku wad dostarczonych produktów, BASF Polska
według własnego wyboru może dokonać poprawy produktów, dostarczenia brakujących ilości lub dostarczyć produkty
wolne od wad (wykonanie dodatkowe).
6.6.Jeżeli BASF Polska nie będzie w stanie usunąć wady poprzez wykonanie dodatkowe bądź będzie się to wiązało z nadmiernymi kosztami, kontrahent według własnego wyboru
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, bądź żądania
obniżenia ceny zakupu, lecz tylko w odniesieniu do tych partii produktów, których wady dotyczą.
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7. Prawa i obowiązki Działu Chemii Budowlanej BASF Polska
W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają
przepisy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, BASF Polska uchyla ogranicza lub wyłącza
z uwzględnieniem OWS swoją odpowiedzialność
cywilno-prawną za wyjątkiem następujących przypadków:
a) rażącego-zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań
umownych lub
b) rażącego niedbalstwa (zaniedbania) bądź celowego
naruszenia obowiązków.
W przypadku odpowiedzialności wynikającej z punktu 7 a)
BASF Polska odpowiada tylko za straty rzeczywiste będące
normalnym następstwem ich przyczyn, nie odpowiada zaś
za utracone korzyści kontrahenta, ani też za jakiekolwiek
pośrednie szkody skutkowe, przy czym odpowiedzialność
BASF Polska nie może przekroczyć dwukrotnej wartości
dostarczanego towaru chyba, że jest ona wynikiem
umyślnego działania z jej strony. Powyżej określone ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, o ile przepisy prawa
o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny stanowią
inaczej bądź, jeżeli zostaną zgłoszone wobec BASF Polska
roszczenia związane ze szkodą na osobie (naruszenie lub
zagrożenie zdrowia lub życia).
8. Przedawnienie roszczeń
Roszczenia kontrahentów z tytułu umów sprzedaży lub
usług dostarczonych lub wykonanych przez BASF POLSKA,
z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, przedawniają się z upływem 3 lat od momentu
prawnego rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, o ile
nic innego, nie wynika z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego (przepisów szczególnych).
9. Zastrzeżenie własności
Dostarczone kontrahentowi produkty do momentu wbudowania pozostają własnością BASF Polska do czasu uiszczenia za nie ceny nabycia w pełnej wysokości (zastrzeżenie
własności sprzedanych produktów). Kontrahent jest uprawniony do zbywania bądź przetwarzania produktów w ramach
swojej normalnej działalności, co, do których zastrzeżono
własność na rzecz BASF Polska; nie jest on natomiast
uprawniony do jakiegokolwiek obciążania tych produktów
prawami na rzecz osób trzecich (np. ustanawiania zastawu
bądź dokonywania przewłaszczenia celem zabezpieczenia).
Należności z tytułu dalszej sprzedaży produktów na rzecz
osób trzecich lub z tytułu przerobu bądź innej przyczyny
prawnej (ubezpieczenie, czyny niedozwolone itd.) w odniesiei e zastrzeżono własność
niu do produktów, co, do których
na rzecz BASF Polska, kontrahent ceduje już w chwili wydania
mu produktów na BASF Polska, a BASF Polska oświadcza, iż
przyjmuje powyższą cesję. Jednocześnie kontrahent w sytuacji upływu terminu wymagalności roszczenia będącego
przedmiotem przelewu zobowiązuje się do poinformowania nabywcy towaru o fakcie dokonanej cesji należności.
W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do kontrahenta lub prowadzenia egzekucji z jego majątku, kontrahent zobowiązany jest
informować swoich wierzycieli, lub podmioty działające
na ich zlecenie, o tym, w stosunku, do których produktów
obowiązuje zastrzeżenie własności na rzecz BASF Polska,
oraz niezwłocznie poinformować BASF Polska o zaistnieniu powyższych okoliczności. W razie postępowania kontrahenta wbrew postanowieniom OWS, w szczególności w razie
opóźnienia płatności, BASF Polska uprawniona jest do odbioru produktów, co, do których zastrzeżono własność, a kosztami tego odbioru może
k iobciążyć kontrahenta.
10. Zwroty produktów
Zwroty produktów są możliwe tylko i wyłącznie po
wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Chemii Budowlanej
BASF Polska, a poczynione uzgodnienia w tym zakresie muszą być potwierdzone przez BASF Polska na piśmie
przesłanym kontrahentowi. Mimo uzgodnienia zwrotu, BASF
Polska ma prawo naliczyć i obciążyć kontrahenta kosztami
manipulacyjnymi zwrotu w wysokości 20% ceny sprzedaży
zwracanej partii produktów w przypadku jej wartości
wynoszącej nie więcej niż 600 PLN, oraz 15% w przypadku
wartości zwracanych produktów przekraczającej 600 PLN.
11. Instrukcja przerobu
Ze względu na bardzo zróżnicowane warunki pracy
na budowach oraz zakresy zastosowania produktów BASF
Polska, w instrukcjach przerobu produktów BASF Polska
podaje jedynie ogólne wytyczne w tym zakresie. Jeżeli
będą istniały specjalne wymogi, wykraczające poza zakresy zastosowania i warunki pracy wskazane w instrukcjach przerobu produktów nabytych od BASF Polska, przed
dokonaniem takiego przerobu należy zasięgnąć porady
odnoszącej się do danego konkretnego przypadku. Dane
o zużyciu, wydajności itp. podane w instrukcjach przerobu
są wartościami średnimi, wynikającymi z doświadczeń zastosowania na różne potrzeby. Faktyczne wyższe bądź niższe
zużycie lub wydajność danego produktu, w stosunku do orientacyjnych wartości podawanych w instrukcjach przerobu,
nie może stanowić podstawy podnoszenia jakichkolwiek
roszczeń wobec BASF Polska z tego tytułu.
12. Miejsce wykonania, sąd właściwy, odpowiednie prawo
Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
wynikłych z transakcji dokonywanych z BASF Polska
w zakresie umów sprzedaży produktów BASF Polska są
właściwe rzeczowo sądy powszechne dla siedziby BASF Polska. W odniesieniu do stosunków prawnych pomiędzy BASF
Polska, a kontrahentami, zastosowanie mają wyłącznie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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Kompleksowa oferta BASF Polska

Stan: luty 2015. Wydanie: luty 2015.

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12
63 - 100 Śrem
tel. 61 636 63 00
faks 61 636 63 21
www.pci-polska.pl
pci-polska@basf.com

Doradztwo techniczno-handlowe:
662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
602 788 862
Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Sieradz
604 556 258
608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko Biała
602 147 910 Kraków, Zakopane
602 147 914 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
692 461 724 Lublin, Siedlce, Chełm, Zamość
660 662 459
Warszawa, Łódź, Płock, Ostrołęka
600 317 724
662 190 334 Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Nowy Sącz
604 977 899 Białystok, Suwałki, Olsztyn
785 892 961 Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń
602 147 899 Szczecin, Koszalin, Słupsk

Lokalny Dystrybutor:

