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k ochraně a izolaci silážních žlabů

Rozsah použití

 Pro použití ve venkovním prostředí.

 PCI Bitupox® VA

Bitumenový základní nátěr na bázi

rozpouštědel, zlepšuje přilnavost 

na minerálních podkladech, zdivu 

a bitumenových pásech.

 PCI Bitupox® SL

Bitumenový nátěr na bázi rozpou-

štědel k ochraně silážních žlabů 

a zařízení.

Vlastnosti produktu

 Zpracování za studena.

 Připravený k použití.

 PCI Bitupox® SL: odolný vůči kyse-

linám a teplotám, vznikajícím při si-

láži. Po proschnutí má neutrální

zápach a chuť (hygienicky nezávadný

- s úředním atestem).
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Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálně technologická data

Užitně technická data

Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují tyto časy.

PCI Bitupox® VA PCI Bitupox® SL

Materiálová báze bitumen bitumen

Komponenty 1-složkový 1-složkový

S obsahem rozpouštědel ano ano

Hustota cca 0,9 g/cm³ cca 0,9 g/cm³

Balení plech. nádoba plech. nádoba

Mrazuvzdorný ne ne

Skladování v chladu a v suchu, do +30 °C

Skladovatelnost min. 12 měsíců min. 12 měsíců

Forma dodávky 10 l nádoba 25 l nádoba

PCI Bitupox® VA PCI Bitupox® SL

Spotřeba cca 0,2-0,3 l/m² cca 0,3 l/m2/nátěr

Teplota zpracování +5 °C až +25 °C (teplota podkladu 
a okolí)

+5 °C až +25 °C (teplota podkladu
a okolí)

Konzistence kapalná kapalná

Stříkací zařízení airless airless

Doba zpracovatelnosti* cca 2 hod. cca 2 hod.

Doba vytvrzení*
- suchý na dotek < 3 hod. < 3 hod.
- doba proschnutí cca 3 hod. cca 3 hod.
- plně zatížitelný cca 7 dní cca 7 dní

Odolnost vůči teplotám -20 °C až +80 °C -20 °C až +100 °C

 Podklad musí být čistý, pevný,

únosný, bez prachu, oleje, mastnoty 

a na povrchu suchý. Volné části 

odstranit.

Příprava podkladu

 PCI Bitupox® VA

Základní nátěr PCI Bitupox® VA se na-

náší na připravený podklad štětcem,

válečkem nebo stříkacím zařízením 

v jednom pracovním kroku. Přetírání

dalším materiálem následuje až 

po úplném vyschnutí základního

nátěru.

 PCI Bitupox® SL

PCI Bitupox® SL se nanáší na připra-

vený podklad, ošetřený základním

nátzěrem PCI Bitupox® VA. Nanáší

se štětcem nebo stříkacím zařízením.

Nanesený nátěr nechat proschnout

cca 24 hodin, poté nanést další

vrstvu. Při prvním použití je nutno 

PCI Bitupox® SL nanést ve třech

vrstvách. Při každoročním přetírání

sila stačí pouze jeden nátěr. Silo se

smí naplnit nejdříve po 7 dnech.

Zpracování
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 PCI Bitupox® VA, PCI Bitupox® SL

obsahuje ropné destiláty. Hořlavý. 

Při používání může vytvářet hořlavé

nebo výbušné směsi par se vzdu-

chem. Toxický pro vodní organismy,

může vyvolat dlouhodobé nepříznivé

účinky ve vodním prostředí. Zdraví

škodlivý: při požití může vyvolat poš-

kození plic. Opakovaná expozice mů-

že způsobit vysušení nebo popraskání

kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Nevdechujte páry/aerosoly/stříkanou

mlhu. Zamezte styku s kůží a očima.

V případě nedostatečného větrání

používejte vhodné vybavení pro och-

ranu dýchacích orgánů. Používejte

pouze v dobře větraných prostorách.

Při požití nevyvolávejte zvracení:

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

a ukažte tento obal nebo označení.

 Při zpracování produktů obsahující

rozpouštědla nástřikem v silech

dbejte příslušných bezpečnostních

předpisů.

 Výpary ropných destilátů se nesmí 

za žádných okolností vdechovat.

Hrozí nebezpečí závažného poško-

zení dýchacích cest. Při každém

způsobu zpracování v silech a v ne-

dostatečně větraných místnostech

hrozí nebezpečí požáru a exploze.

Přístroje s filtry nejsou proto vhodné 

k ochraně dýchání kvůli nedostatku

kyslíku. Při nedostatku kyslíku je třeba

používat dýchací přístroj např. se

stlačeným vzduchem, jinak hrozí

nebezpečí udušení.
Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Pokyny pro bezpečné použití

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu 

s národními legislativními předpisy.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje,

zkušební osvědčení a popisy vzorků 

je možno si vyžádat u odborných

poradců a v centrále společnosti.

BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, 
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz, 
www.pci-cz.cz

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou
rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné
pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen
přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro
zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec
všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství
odborných a technických poradců prodávajícího, které 
je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci
servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými
podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za
škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování
výrobků do stavby od technických podmínek,
skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich
použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy,
stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné
na adrese www.pci-cz.cz.
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Novým vydáním pozbývá staré platnost.

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

 Je nutno zabránit působení deště 

na čerstvé, nevytvrzelé nátěry 

PCI Bitupox® VA a PCI Bitupox® SL;

mohlo by dojít k jejich poškození 

nebo vymytí.

 Pracovní nářadí ihned po použití

očistit ředidlem PCI Univerdünner; 

ve vytvrzeném stavu je možné pouze

mechanické odstranění.

 Skladovatelnost: min. 12 měsíců 

v chladu a v suchu, při teplotách 

do +30 °C.

Důležitá upozornění


