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Systémy ochrany povrchu/nátěr
EN 1504-2  Metody 2.2/8.2

Reakce na oheň Třída Bfl-s1
Propustnost pro vodní páru Třída  II
Rychlost pronikání vody w < 0,1 kg/m2h0,5
v kapalné fázi
Soudržnost odtrhovou  ≥ 1,0 N/mm2
zkouškou 
Soudržnost s mokrým  ≥ 1,5 N/mm2
betonem Vyhovuje
Nebezpečné látky V souladu s 
 5.3 (EN 1504-2)

 Jako základní nátěr na beton, 

cementovou maltu, nasákavou 

i nenasákavou keramickou dlažbu,

sklo, syntetické a minerální nátěry

apod.

 Jako základní nátěr nebo vyrovnávací

vrstva na vlhké podklady, pod 

epoxidové a polyuretanové nátěry 

PCI Apokor®.

Rozsah použití

 Vynikající přilnavost na různé 

podklady.

 Použitelný i na vlhké podklady.

 Vysoká propustnost pro vodní

páru.

 Jednoduché nanášení štětkou, 

hladítkem nebo stříkáním.

 Vodonepropustný.

 Po úplném vytvrzení odolný 

hydrostatickému tlaku do 10 bar.

 Certifikovaný dle EN 1504-2.

Vlastnosti produktu
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Materiálová data

Aplikační data

Doba vytvrzení je měřena při teplotě +21 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Vyšší teploty a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu mohou
tyto časy zkracovat a naopak. Technická data zde uvedená představují statistický výsledek a nereprezentují garantované minimum.

Materiálová báze 3-složkový materiál na bázi epoxidové pryskyřice a cementu,
neobsahuje rozpouštědla

Barva Šedá

Směšovací poměr (hmot. díly) Složka A (pryskyřice): 1

Složka B (tvrdidlo): 1

Složka C (plnivo): 3,5

Hustota směsi cca 1,6 kg/l 

Teplotní odolnost nátěru -20 °C až +80 °C

Přídržnost k betonu > 2,5 N/mm2

Kapilární absorpce vody < 0,1 kg·m-2·h-0.5

Propustnost pro vodní páru Třída I (pro vrstvy < 3 mm), třída II (pro vrstvy > 3 mm)

Skladování V chladu a suchu v neporušených obalech.

Skladovatelnost 24 měsíců

Velikost balení 25 kg kombi balení

Spotřeba základní nátěr: 0,5-1 kg/m²

vyrovnávací vrstva: 1-2 kg/m2 resp. 1,6 kg/m²/mm

Teplota při aplikaci (podklad, okolí, materiál) +10 °C až +30 °C

Relativní vzdušná vlhkost při aplikaci max. 85 % 

Doba míchání 3 min

Doba zracovatelnosti cca 60 min při +23 °C

Tloušťka vrstvy max. 1 mm/vrstvu

Další vrstva 16-24 hod.

Další nátěry na bázi pryskyřic (při 20 °C a 65% vlhkosti vz-
duchu)

48-72 hod.

Technická data / Údaje pro zpracování

�1 Příprava podkladu

Všechny podklady (nové i staré) musí

být před aplikací stabilní, zbaveny pra-

chu a ostatních nečistot. Nesmí být

znečištěny olejem, stopami po pneuma-

tikách, skvrnami po barvách a vším, co

by zhoršovalo přilnavost k podkladu.

Podklad by měl být očištěn tryskáním

broky, vysokotlakým vodním paprs-

kem nebo jinou vhodnou mechanickou

metodou. Po přípravě plochy

by pevnost podkladu v tahu měla být

větší než 1,5 N/mm2 (ověřit odtrhovou

zkouškou).

Teplota podkladu by měla být min. +10

°C a max. +30 °C a min. 3 °C nad te-

plotou rosného bodu.

Nasákavé podklady musí být před na-

nášením PCI Apokor® ECC nasyceny

pitnou vodou. Podklad musí být vlhký,

ale bez volně stojící vody. Zbytková

vlhkost podkladního betonu musí

být max. 8 % (změřit CM

přístojem). Snažte se držet stejnou te-

plotu během nanášení i během tvrdnutí

nátěru.

�2 Míchání

PCI Apokor® ECC je dodávám jako tři

oddělené komponenty, ve správném

množství, připravené k použití.

Míchací poměr hmotnostní:

Složka A (pryskyřice): 1

Složka B (tvrdidlo): 1

Složka C (plnivo): 3,5

Složku A promíchat, přelít složku B do

nádoby se složkou A, zajistit kompletní

vyprázdnění obalu od složky B a promí-

chat pomaluběžnou vrtačkou s mícha-

cím nástavcem (max. 400 otáček/min),

dokud směs není homogenní.

Přidat složku C (plnivo) a pokračovat v

míchání, dokud není směs

homogenní bez hrudek.

Do PCI Apokor® ECC lze přidat 10-20

% vody pro zajištění tekutosti při naná-

šení válečkem nebo nástřikem.

Vyhněte se vmíchání vzduchu. Je přísně

zakázáno míchat pouze části jednotliv-

ých složek.

�3 Nanášení

Jako základní nátěr: PCI Apokor® ECC

nanášejte štětkou, válečkem nebo

nástřikem (možno naředit 10-20%

vody).

Jako vyrovnávací vrstva: PCI

Apokor® ECC nanášejte jako záškrab

Zpracování
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hladítkem (maximálně 1 mm na vrstvu).

Nanáší se ve dvou krocích v intervalu

16-24 hod. Před nanášením vrchního

nátěru je nutné nechat PCI

Apokor® ECC vyschnout min. 48 hod.

Přetírat nejpozději 72 hod. po nanesení

PCI Apokor® ECC.

Aplikace vzduchovým nástřikem: tryska

2,5 mm, pracovní tlak 2-3 bar.

Aplikace bezvzduchým (airless)

nástřikem: tryska 0,026-0,030", stříkací

úhel 50-80°, pracovní tlak 200-250 bar.

Zpracování

 Nenanášet při teplotách podkladu a

okolí nižších než +10 °C a vyšších než

+30 °C a/nebo při relativní vlhkosti

vzduchu vyšší než 85 %.

 Nenanášet v případě rizika deště.

Provedený nátěr nesmí během

prvních 24 hodin přijít do kontaktu s

vodou.

 Vyhnout se nanášení na přímém

slunci, v silném větru nebo v případě

rizika mrazivých podmínek.

 Nepřidávat písek, rozpouštědla a jiné

látky, které by mohly ovlivnit vlastnosti

materiálu.

 Nenanášet přímo na suchý nasákavý

podklad.

 Homogenizujte složku A před smíchá-

ním s ostatními složkami, pro zajištění

finálních vlastností produktu.

Důležitá upozornění

PCI Apokor® ECC - složka A

Obsahuje epoxidovou pryskyřici z bisfe-

nolu A a epichlorhydrinu (M≤700), bisfe-

nol-f-epichlorhydrin. Dráždí oči a kůži.

Může vyvolat senzibilizaci při styku s

kůží. Toxický pro vodní organismy, může

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve

vodním prostředí. Uchovávejte mimo

dosah dětí. Zamezte styku s kůží a

očima. Při styku s kůží okamžitě omýt

mýdlem a velkým množstvím vody. Pou-

žívejte vhodné ochranné rukavice a och-

ranné brýle nebo obličejový štít. Při

požití okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte tento obal nebo

označení. Zabraňte uvolnění do život-

ního prostředí.

PCI Apokor® ECC - složka B

Obsahuje mastné kyseliny, C18-nenasy-

cené, dimery, oligomerní reakční pro-

dukty s mastnými kyselinami tálového

oleje, ko-oligomerem 4,4'-isopro, trie-

thylentetramin. Dráždí oči a kůži. Může

vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Za-

mezte styku s kůží a očima. Používejte

vhodný ochranný oděv a ochranné ru-

kavice.

PCI Apokor® ECC - složka C

Obsahuje cement. Způsobuje vážné

poškození očí. Dráždí kůži. Může

způsobit podráždění dýchacích cest.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Použí-

vejte ochranné rukavice, ochranné brýle

a obličejový štít. Zamezte vdechování

prachu. Po manipulaci důkladně omyjte

vodou a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li

nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc/ošetření. PŘI VDECHNUTÍ:

Přeneste postiženého na čerstvý

vzduch a ponechte jej v klidu v poloze

vhodné pro pohodlné dýchání. PŘI

STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množst-

vím vody a mýdla. Dojde-li k podráždění

kůže: Vyhledejte lékařskou

pomoc/ošetření. Odložte kontamino-

vané oblečení a před opětovným použi-

tím vyperte.
Další informace najdete v bezpečnostním
listu.

Pokyny pro bezpečné použití

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu 

s národními legislativními předpisy.

Odstraňování prázdných obalů

Porady na pracovišti, doplňkové údaje,

zkušební osvědčení a popisy vzorků je

možno si vyžádat u odborných poradců

a v centrále společnosti.

Služby architektům a projektantům
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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: pci-cz@basf.com
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.

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

Vydáno: duben 2017
Novým vydáním pozbývá staré platnost.


