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k utěsnění trhlin a spár

Rozsah použití

Lepení PCI Pecitape® 3000 epoxidovým 
lepidlem.

 Pro vnitřní a vnější použití.

 Utěsnění pracovních a dilatačních

spár.

 Utěsnění trhlin a vadných míst 

v betonu.

 Utěsnění spojovacích spár a napojení

konstrukčních dílů.

 Utěsnění spojení mezi různými mate-

riály.

 Pro nadzemní i podzemní stavby.

 Do bazénů, jímek, nádrží, sklepů, 

na balkóny, terasy, střechy apod.

 Do čistíren odpadních vod a kanali-

zacních stok.

Vlastnosti produktu

 Snadná pokládka pásů.

 Snadné napojení pásů.

 Trvale elastický i za nízkých teplot.

 Odolný vůči tlakové vodě.

 Odolný vůči povětrnostním vlivům.

 Odolný vůči řadě chemikálií.

 Neprorůstá kořeny.

 Není nutné předčištění pásů.
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Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová data

Aplikační a užitná data

* Uvedené technické hodnoty odpovídají uvedeným normám. Vlastnosti materiálu závisí na místních podmínkách.

Materiál TPE (termoplatický elastomer)

Barva šedá

Skladovatelnost neomezená

Forma dodávky role 20 m
šířka x tloušťka
150 mm × 1 mm
200 mm × 1 mm
200 mm × 2 mm
250 mm × 1 mm
300 mm × 1 mm
300 mm × 2 mm
500 mm × 1 mm

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

Tvrdost dle Shore A (ISO 868) cca 80

Pevnost v tahu (DIN 53504 S2) > 6 N/mm²

Průtažnost (DIN 53504) cca 600 %

Odolnost vůči dalšímu roztržení (DIN 53363) cca 600 N/cm

Ohyb na vráse (SIA 280/3) při -50 °C žádné praskliny

 Podklad musí být čistý, suchý

a únosný. Odstranit olej, mastnotu,

volné části, staré nátěry, výkvěty 

a ošetřovací prostředky.

Příprava podkladu

 Na připravený podklad se špachtlí

nebo stěrkou nanese lepidlo 

PCI Barrafix® EP a to po obou stra-

nách zatěsňované spáry nebo trhliny.

Tloušťka vrstvy lepidla by měla být 

1-2 mm. Úzkou trhlinu nebo spáru lze

též přelepit páskou, aplikovat lepidlo 

a pásku poté odstranit.

 Vloží se pás PCI Pecitape® 3000 

a důkladně se přitlačí válečkem tak,

aby bylo patrné „vystoupení” lepidla

ze spodní strany pásu. U širokých

spár se doporučuje provést ve spáře

detail se zapuštěním pásu do spáry.

 Okraje pásu PCI Pecitape® 3000 se

vytlačeným lepidlem PCI Barrafix® EP

následně přetřou pomocí špachtle.

Nepřetírat pás v prostoru spáry.

Dokončí se detaily spár (viz sché-

mata).

Zpracování

 V případě napojení pásů a v křížení 

(T-tvar) lze pásy lehce svařovat hor-

kovzdušnou pistolí. Kontaktní plochy

pásu (přesah cca 3 cm) se zdrsní

skelným papírem (typ. 100-120).

Vlastní svaření se provede horko-

vzdušnou pistolí při 160-180 °C 

(1 mm tl. pásu), resp. 220-240 °C 

(2 mm tl. pásu) a přitlačením obou

pásů k sobě silikonovým kolečkem.

 V případě možnosti mechanického

poškození je třeba pás vhodným

způsobem ochránit.

 V případě záporného tlaku vody (více

než 0,3 bar) je nutné ochránit těsnicí

pás, např. instalací ocelového plátu.

Důležitá upozornění
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Příklady použití PCI Pecitape® 3000

Pásy PCI Pecitape® 3000 se nesmí čistit

rozpouštědly a acetonem.

Čištění

Přibližná spotřeba lepidla 
PCI Barrafix® EP pro různé šiřky pásů:

- 150 mm 0,5 - 0,8 kg/m
- 200 mm 0,8 - 1,0 kg/m
- 250 mm 1,0 - 1,2 kg/m
- 300 mm 1,0 - 1,6 kg/m
- 500 mm 1,5 - 2,5 kg/m

Bezpečností pokyny a pokyny k likvidaci

odpadů najdete v bezpečnostním listu

PCI Pecitape® 3000.

Pokyny pro bezpečné použití
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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: 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.

Vydáno: únor 2015
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

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.

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu 

s národními legislativními předpisy.


