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                       DE0158/01

    PCI Barrafix EP (DE0158/01)
  EN 1504-4:2004

Konstrukční pojivé materiály
 pro lepení výztužných příložek

Konstrukční pojivé materiály
pro pojení malty a betonu

EN 1504-4  Metody 4.3/4.4

Reakce na oheň Třída E
Pojivá/adhezní pevnos  Odtrhová pevnost
(příložka na příložku)  ≥ 14 N/mm2
 Pevnost šikmým 
 smykem při
 50° ≥ 50 N/mm2
 60° ≥ 60 N/mm2
 70° ≥ 70 N/mm2

Pojivá/adhezní pevnos 
(ztvrdlý beton na Vyhovuje
ztvrdlý beton)
Pevnost ve smyku ≥ 12 N/mm2
(příložka na příložku)
Pevnost ve smyku
(ztvrdlý beton na ≥ 6 N/mm2
ztvrdlý beton)
Pevnost v tlaku ≥ 30 N/mm2

Smrštění/roztažnost ≤ 0,1 %
Zpracovatelnost 90 minut při 8°C
 24 minut při 23°C
 12 minut při 30°C
Citlivost na vodu Vyhovuje
Modul pružnosti ≥ 2000 N/mm2

Koeficient teplotní roztažnosti ≤ 100 x 10 -6 /K
Teplota skelného přechodu ≥ 40 °C 
Trvanlivost Vyhovuje
Nebezpečné látky V souladu 
 5.4 (EN 1504-4)

PCI Pecitape® 3000 - přilepení elastického
těsnícího pásu lepidlem PCI Barrafix EP.

 Pro vnitřní i vnější použítí.

 Pevnostní spojení betonových

prefabrikátů, betonových dílců a

desek, betonových trubek, malt atd.

 Kotvení strojů, rámů, sloupků záb-

radlí, svorníků, tažných kotev apod.

 Lepení pásů PCI Pecitape® 3000 pro

utěsňování pracovních a dilatačních

spár (viz. tech. list PCI Pecitape®

3000).

Rozsah použití

 Dvousložkový.

 Nízký zápach, bez rozpouštědel 

a nonyfenolu.

 Snadné míchání ručně nebo

strojně.

 Snadná kontrola namíchání.

 Možnost míchat po částech, 

znovuuzavíratelné obaly.

 Vysoká pevnost v tahu a přídržnost

k podkladu.

 Na suché i matně vlhké podklady.

 Velmi dobrá odolnost i při vyso-

kých teplotách (krátkodobě až do

+80 °C).

 Odolný rázům.

 Voděodolný a odolný vůči otěru za

mokra.

 Certifikovaný dle 1504-4 jako

konstrukční lepidlo na beton 

a maltu.

Vlastnosti produktu
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Materiálová data

Aplikační data

*Vlastní soudržnost materiálu PCI Barrafix® EP je ≥ 12 N/mm2, tzn. v případě méně pevného podkladu odpovída přídržnost materiálu
pevnosti podkladu.

Barva

- složka A bílá

- složka B černá

Konzistence pastovitá

Hustota při +20 °C cca 1,7 kg/dm3

Skladování 24 měsíců v neporušených obalech při teplotě +8 °C až +25 °C

Velikost balení Kombi balení 2 kg
Kombi balení 6 kg
Sada 25 kg (12,5 kg sl. A + 12,5 kg sl. B)

Likvidace odpadu kód odpadu: 08 04 09 

Spotřeba:

- plnoplošné lepení cca 0,5 - 2,0 kg/m2

- bodové lepení cca 0,3 - 0,5 kg/m2

- kotvení cca 1,7 kg/dm3

Teplota podkladu / prostředí min. +8 °C (a min. +3 °C nad rosným bodem) až +30 °C

Poměr míchání A : B 1 : 1 (hmotnostně)
3 : 2 (objemově)

Doba zpracovatelnosti při +20 °C a rel. vlhkost vzduchu 65 % cca 30 minut

Maximální relativní vlhkost vzduchu 80 %

Pevnost v tlaku při 20 °C po 1 dnu cca 60 N/mm2

Pevnost v tlaku při 20 °C po 28 dnech cca 75 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu při 20 °C po 1 dnu cca 35 N/mm2

Pevnost v tahu za ohybu při 20 °C po 28 dnech cca 50 N/mm2

Modul pružnosti po 28 dnech cca 4.500 N/mm2

Součinitel teplotní roztažnosti cca 50 × 10-6 K-1

Přídržnost k podkladu:

- k betonu při +23 °C po 1 dni cca 3,5 N/mm2 (porušení v podkladním betonu)*

- k betonu při +23 °C po 1 dni cca 3,5 N/mm2 (porušení v podkladním betonu)*

- k vysokopevnostnímu betonu cca 5 N/mm² (porušení v podkladním betonu)*

- k oceli cca 12 N/mm2

Technická data / Údaje pro zpracování

V případě použití pro vysoce namáhané

systémy musí být přezkoušeno, je-li

povrchová pevnost v tahu dostatečně

vysoká, aby mohla zvládnout

očekávané tahové síly.

 Příprava podkladu

Podklad musí být drsný, čistý a

soudržný. Olej, mastnotu, staré nátěry,

volné části, výkvěty a další povrchové

úpravy je nutné odtranit. Čištění pod-

kladu se provádí pískováním v závislosti

na druhu podkladu. Podklad musí být 

v průběhu aplikace suchý až lehce

(matně) vlhký.

 Aplikační podmínky

Teplota podkladu a prostředí musí být v

rozmezí od +8 °C do +30 °C a zároveň

min. 3 °C nad rosným bodem. Rel.

vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80

%.

 Míchání

Tvrdidlo (B) se přidá do základní složky

(A) a řádně se promíchá (min. 3 min) mí-

chadlem při nízkých otáčkách, aby se

nepřimíchával vzduch, ale vznikla homo-

genní směs bez šmouh. Menší množství

lze míchat ručně do vzniku homogenní

směsi bez šmouh. Poměr míchání:

složka A : složka B v hmotnostním

poměru 1 : 1 (v objemovém poměru 

3 : 2).

 Doba zpracovatelnosti

+10 °C: cca 90 minut

+20 °C: cca 30 minut

+30 °C: cca 15 minut

 Postup při aplikaci

Lepení: Namíchané lepidlo PCI Barra-

fix® EP se nanáší špachtlí na obě lepené

plochy a ihned poté se přitlačí k sobě.

Kotvení: Lepidlo PCI Barrafix® EP se

špachtlí nebo ruční tlakovou pistolí za-

praví do předem připravených otvorů.

Zpracování
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Očištěné kotvy se natřou materiálem

PCI Barrafix® EP, umístí se do otvorů 

a podepřou se po dobu 24 hod.

Opravy trhlin: Tenké trhliny se vyplní

hmotou PCI Barrafix® EP.

Lepení pásů PCI Pecitape® 3000: Le-

pidlo se nanese na podklad, pásek se

umístí a vtlačí do lepidla a následně se

lepidlem převrství. Zasypáním

křemenným pískem získá PCI Barrafix®

EP větší mechanickou a UV odolnost.

Zpracování

Ještě nevytvrzený materiál lze odstranit

vhodným ředidlem, např. 

PCI Univerdünner.

Čištění

Pouze pro profesionální/průmyslové

použití!

Složka A

Obsahuje 1,6-bis(2,3-

epoxypropoxy)hexan, epoxidovou

pryskyřici z bisfenolu A a epichlorhy-

drinu s molekulovou hmotností ≤ 700.

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí

kůži. Může vyvolat alergickou kožní re-

akci. Toxický pro vodní organismy, s

dlouhodobými účinky. Obsahuje epoxi-

dové složky. Může vyvolat alergickou 

reakci. Zabraňte uvolnění do životního

prostředí. Nevdechujte

prach/plyn/mlhu/páry. Kontaminovaný

pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

Po manipulaci důkladně omyjte vodou 

a mýdlem. Používejte ochranné ruka-

vice, ochranné brýle a obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. Volejte TO-

XIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ

STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU 

S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Omyjte velkým

množstvím mýdla a vody. Kontamino-

vaný oděv svlékněte a před opětovným

použitím vyperte. Při podráždění kůže:

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uniklý produkt seberte. Odstraňte

obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Složka B

Obsahuje 2-methylpentan-1,5-diamin,

trimethylhexan-1,6-diamin. Způsobuje

těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Používejte ochranné rukavice/ochranný

oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Nevdechujte prach nebo mlhu. Konta-

minovaný pracovní oděv neodnášejte 

z pracoviště. 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 volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veš-

keré kontaminované části oděvu

okamžitě svlékněte. Omyjte velkým

množstvím vody a mýdla. PŘI VDECH-

NUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý

vzduch a ponechte jej v klidu v poloze

vhodné pro pohodlné dýchání. PŘI PO-

ŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁ-

VEJTE zvracení. Kontaminovaný oděv

svlékněte a před opětovným použitím

vyperte. Skladujte uzamčené. Odstraňte

obsah/obal jako nebezpečný odpad.
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: srpen 2017
Novým vydáním pozbývá staré platnost.


