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PCI Barraseal 2K (DE0423/01)
  EN 1504-2:2004

Systémy ochrany povrchu/nátěr
EN 1504-2  Zásady 1.3/2.2/8.2

Reakce na oheň Třída E
Přilnavost mřížkovou  ≤ GT2
zkouškou
Propustnost oxidu sD > 50 m
uhličitého
Propustnost pro vodní páru Třída I
Rychlost pronikání vody w < 0,1 kg/m2h0,5
v kapalné fázi
Tepelná slučitelnost ≥ 0,8 N/mm2
 Vyhovuje
Schopnost přemosťování  A3 (23 °C)
trhlin A1 (-15 °C)
Soudržnost odtrhovou  ≥ 0,8 N/mm2
zkouškou 
Umělé stárnutí Vyhovuje
Nebezpečné látky V souladu s 
 5.3 (EN 1504-2)

k ochraně betonových konstrukcí 

proti pronikání vody

Rozsah použití

Nátěr PCI Barraseal® 2K se aplikuje hladítkem,
štětkou nebo stříkacím zařízením.

 Pro vnitřní a vnější použití.

 Na stěny a stropy.

 Nádrže na vodu.

 Vnější izolace sklepů.

 Ochranný nátěr betonových ploch.

 Nevhodný pro pochozí a pojížděné

povrchy.

Vlastnosti produktu

 Vodotěsný do 7 barů (pozitivní

strana).

 Pružný, překlenuje trhliny.

 Odolný proti UV záření.

 Odolný vůči síranům.

 Odolný proti rozmrazovacím solím

(XF4).

 Dobrá přilnavost k běžným staveb-

ním materiálům.

 Vysoký odpor proti pronikání CO2.

 Vysoká propustnost vodní páry.

 Jednoduché zpracování, strojově

nebo ručně.

 Neobsahuje rozpouštědla.

 Nízký obsah chromanů.

 Certifikovaný dle EN 1504-2.

 Vhodný pro tvalý styk s pitnou

vodou dle vyhlášky 

MZ č. 409/2005 Sb.
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Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová data

Aplikační a užitná data

*Při +20 °C a 50 % relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují uvedené časy.

Konzistence, barva
- složka A mléčně bílá kapalina
- složka B bílý prášek

Vlastnosti směsi (A + B) po namíchání
- barva bílá
- hustota cca 1,7 g/cm³

Skladovatelnost
- složka A 12 měsíců, při teplotě od +5 °C do +30 °C, před použitím

promíchat
- složka B 6 měsíců, v suchu

Balení 36 kg kombi-balení
složka A: 10 kg kanystr
složka B: 26 kg pytel

Teplota při zpracování od + 5 °C do + 30 °C (podklad i okolí)

Doba zpracovatelnosti* 30 minut

Směšovací poměr složek A : B 1 : 2,6 (hmotnostně)

Tloušťka vrstvy
- jako ochranná vrstva min. 1,5 mm
- jako hydroizolační vrstva min. 2,0 mm

Spotřeba materiálu
- jako ochranná vrstva 3 - 4 kg/m²
- jako hydroizolační vrstva 4 - 6 kg/m²

Doba schnutí* cca 24 hodin

Plně vyzrálý* min. 7 dní

Zatížení tlakovou vodou (pozitivní strana) do 7 bar

Propustnost pro vodní páru Třída I, sD < 5 m

Propustnost pro CO2 sD > 50 m

Rychlost pronikání vody v kapalné fázi < 0,1 kg m-2h-0,5

Schopnost přemosťování trhlin A3 (+23 °C)
A1 (-15 °C)

Soudržnost
- při pokojové teplotě > 0,8 N/mm²
- po náporovém skrápění a namáhání rozmrazovací solí > 0,8 N/mm²
- po umělém stárnutí > 0,8 N/mm²

Podklad musí být pevný, bez prachu,

čistý a bez látek, které by mohly

negativně ovlivnit přilnavost (olej, mast-

nota, vosk, atd.). Podklad musí být na-

sycen vodou a při aplikaci matně vlhký.

Teplota podkladu musí být při zpraco-

vání min. +5 °C. Odtrhová pevnost pod-

kladu musí být min. 1,5

N/mm2. Průsaky vody utěsnit maltou

PCI Polyfix® 30 sek. Lunkry, díry a další

poškození vyplnit vhodnou opravnou

maltou PCI Nanocret®. Ostré hrany za-

oblit a vnitřní hrany opatřit fabiony (např.

z PCI Polyfix® nebo PCI Nanocret®).

Příprava podkladu
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Složku A (kapalina) vložit do nádoby 

a za stálého míchání míchadlem na

pomaloběžné vrtačce 

(max. 400 ot./min) přidat odpovídající

množství složky B (prášek). Míchat až

do vytvoření homogenní hmoty bez hru-

dek. Zamezit přimíchávání vzduchu!

PCI Barraseal® 2K nanášet hladítkem,

štětkou nebo stříkacím zařízením

minimálně ve 2 vrstvách. Dodržovat mi-

nimální předepsanou tloušťku vrstvy.

Druhou vrstvu nanést do kříže, když je

první vrstva suchá na dotek. Nanesený

PCI Barraseal® 2K je nutné za horkého

počasí, přímého slunečního záření nebo

silného větru chránit před vysycháním

zakrytím PE fólií. Chránit před deštěm.

PCI Barraseal® 2K je plně proschlý po

cca 7 dnech (při 20 °C) a je možné jej

přetírat elastickými nátěry.

Přechody různých stavebních materiálů,

pracovní spáry a trhliny je doporučeno

osadit těsnícími pásy PCI Pecitape®. 

V místech s větším pohybem je

doporučeno použít PCI Pecitape® 3000.

Zpracování PCI Barraseal® 2K

Ještě neztvrdlý materiál je možné umýt

vodou. Zatvrdlý materiál lze odstranit

pouze mechanicky.

Čištění pracovního nářadí

PCI Barraseal® 2K, složka B

Obsahuje cement. Cement reaguje 

s vlhkostí nebo vodou alkalicky; z toho

důvodu je možné podráždění pokožky

nebo poleptání sliznic. Dráždí dýchací

orgány. Riziko vážného poškození

zraku. Zabránit kontaktu s očima 

a dlouhodobému kontakt s pokožkou.

Nevdechovat prach. V případě

podráždění očí okamžitě důkladně vyp-

láchnout vodou a konzultovat s lékařem.

Při podráždění pokožky okamžitě svléct

zašpiněný oděv a pokožku okamžitě

omýt velkým množstvím vody a mýdla.

Nosit vhodné ochranné rukavice (např.

bavlněné rukavice napuštěné nitrilem) 

a ochranné brýle/ochranu obličeje. Při

polknutí okamžitě vyhledat lékařskou

pomoc a předložit obal nebo tuto infor-

maci o výrobku. Udržovat mimo dosah

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


