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Systémy ochrany povrchu/nátěr
EN 1504-2  Metody 1.3/2.2/5.1/6.1/8.2

Reakce na oheň Třída Cfl-s1
Odolnost v oděru Ztráta hmotnosti 
 < 3000 mg
Propustnost oxidu sD > 50 m
uhličitého
Propustnost pro vodní páru Třída II
Rychlost pronikání vody w < 0,1 kg/m2h0,5
v kapalné fázi
Tepelná slučitelnost ≥ 1,5 N/mm2
 Vyhovuje
Odolnost vůči silnému  Ztráty tvrdosti 
chemickému napadeni < 50 %
Třída II: 1,10,11
Schopnost přemosťování  A2 (23 °C)
trhlin A1 (0  °C)
Odolnost proti úderu  Třída III
Soudržnost odtrhovou  ≥ 1,5 N/mm2
zkouškou 
Umělé stárnutí Vyhovuje
Nebezpečné látky V souladu s 
 5.3 (EN 1504-2)

pro zajištění ochrany a vodotěsnosti

železobetonových konstrukcí

 Pro vnitřní i venkovní použití.

 Na vodorovné i svislé plochy.

 Může být použit na beton a cemento-

vou maltu.

 Je vhodný pro zajištění vodotěsnosti

nádrží na vodu (užitkovou), má

schopnost překlenovat trhliny.

 Zajišťuje vodotěsnost

provzdušňovacích tanků, jímek a

vyhnívacích nádrží v čistírách odpad-

ních vod.

 Jako pružný ochranný nátěr odolný

vůči agresivnímu prostředí, rozmrazo-

vacím solím, síranům, karbonataci.

Rozsah použití

 Dobrá pružnost a flexibilita.

 Vynikající přilnavost k betonu 

a maltě.

 Po úplném vytvrzení je nátěr ne-

propustný pro vodu a CO2.

 Vynikající odolnost vůči zmrazova-

cím a rozmrazovacím cyklům.

 Vysoká odolnost vůči abrazi.

 Dobrá schopnost překlenovat

trhliny.

 Jednoduchá aplikace díky nízké

viskozitě.

 Chrání před agresivním prostředí.

 Nehořlavý.

 Certifikovaný dle EN 1504-2.

Vlastnosti produktu
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Materiálová data

Aplikační data

Doba vytvrzení je měřena při teplotě +22 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Vyšší teploty mohou tyto časy zkracovat a naopak. Technická data zde uvedená představují statistický
výsledek a nereprezentují garantované minimum.

Materiálová báze 2-složkový materiál na bázi epoxidové a polyuretanové
pryskyřice

Barva Šedá

Hustota směsi cca 1,3 kg/l

Obsah sušiny ve směsi cca 100 %

Teplotní odolnost v suchých podmínkách -20 °C až +80 °C

Teplotní odolnost v trvale mokrých podmínkách 0 °C až +40 °C

Přídržnost k betonu > 1,5 N/mm²

Rychlost pronikání vody v kapalné fázi < 0,1 kg.m-2.h-0.5

Propustnost oxidu uhličitého sD > 50 m

Propustnost pro vodní páru Třída II

Prodloužení při přetržení cca 95 %

Soudržnost po teplotním cyklování s ponořením do rozmrazo-
vacího solného roztoku

> 1,5 N/mm²

Schopnost přemosťování trhlin Třída A2 (při +23 °C)
Třída A1 (při 0 °C)

Umělé stárnutí Bez tvorby puchýřků, praskání a odlupování

Tvrdost Shore A 75

Odolnost v oděru Splňuje, úbytek hmotnosti < 900 mg

Odolnost vůči silnému chemickému napadení Třída II: Skupina
1, 10, 11

Snížení tvrdosti < 50 %

Odolnost proti úderu Třída III > 20 Nm

Skladování V chladu a suchu v původních neporušených nádobách, ne
dlouhodobě při teplotách nad +30 °c

Skladovatelnost 24 měsíců

Velikost balení 25 kg kombi balení (16,7 kg složky A, 8,3 kg složky B)

Spotřeba 250 až 300 g/m² na vrstvu, celková spotřeba 500 až 600 g/m²

Teplota při zpracování (podklad a okolí) +10 °C až +30 °C

Vlhkost podkladu max. 4 % 

Doba míchání 3 min

Doba zpracovatelnosti cca 40 min

Tloušťka vrstvy na 1 nátěr (mokrá) 200 až 250 μm

Minimální počet nátěrů 2

Interval mezi nátěry 12 až 72 hod.

Nátěr je pochozí po 24 hod.

Doba celkového vytvrzení 7 dní

Technická data / Údaje pro zpracování
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Vysvětlivky:

+ = odolný beze změn

- = není odolný

± = odolný s částečnými změnami (barva, jas, tvrdost apod.) pouze při nahodilém kontaktu nebo při postřiku, s pravidelným čištěním

Chemikálie Odolnost Chemikálie Odolnost 

Kyselina chlorovodíková 10% + Hydroxid draselný 20% ±

Kyselina chlorovodíková 20% ± Hydroxid sodný 50% +

Kyselina sírová 10% ± Čpavek 25% ±

Kyselina sírová 25% ± Peroxid vodíku 3% + 

Kyselina sírová 50% - Manganistan draselný 10% -

Kyselina dusičná 10% ± Chlorid sodný 25% + 

Kyselina octová 5% ±  Chlorid draselný 25% + 

Kyselina octová 10% ±  Síran železnatý 5% + 

Kyselina mléčná 10% -  Benzín ± 

Kyselina fosforečná 10% ±  Motorová nafta + 

Kyselina fosforečná 30% ±  Bezolovnatý benzín 98 ± 

Kyselina citrónová 10% + Motorový olej + 

Kyselina mravenčí 1% + Strojní a převodovkový olej +

Ethanol ± Vrtací chladicí kapalina ± 

Methanol ± Mořská voda + 

Ethylacetát -  Solanka + 

Trichlorethylen - Rozmrazovací soli + 

Toluen -

Chemická odolnost nátěru

�1 Příprava podkladu

Všechny podklady (staré i nové) musí

být před aplikací stabilní, suché, zba-

veny veškerých uvolněných částic, ole-

jových skvrn, mastnot, zbytků gumy po

pneumatikách, starých nátěrů, prachu a

ostatních nečistot, které by mohly ovliv-

nit adhezi. Veškeré uvolněné částice je

nutné z podkladu mechanicky odstranit

brokováním, tryskáním vysokotlakým

vodním paprskem nebo jinou podobnou

metodou. Odtrhová pevnost po přípravě

podkladu by měla být vyšší než 

1,5 N/mm2 (schválené/ověřené zkušební

zařízení).

Teplota podkladu by měla být min. 

+10 °C a max. +30 °C. Teplota pod-

kladu by měla být min. 3 °C nad aktu-

ální teplotou rosného bodu.

�2 Základní nátěr

Základní nátěr zlepší přilnavost a zabrání

vzniku pórů a bublin ve vytvrzeném

nátěru. Doporučený základní nátěr

pro PCI Apokor® CR na suché podklady

je PCI Epoxigrund 390. Zbytková

vlhkost obsažená v podkladu nesmí

překročit 4 % (kontrola CM

přístrojem). Základní nátěr musí tvrdnout

před aplikací další vrstvy 24 hod.

Na vlhké podklady nebo tam, kde může

být osmotický tlak, se doporučuje pou-

žít jako základní nátěr PCI Apokor® ECC

a PCI Apokor® CR se pak nanáší po 

48-72 hod.

Při aplikaci základního nátěru je třeba

postupovat dle TL produktu.

�3 Míchání

PCI Apokor® CR je dodáván ve 2 nád-

obách ve správném poměru, po smí-

chání jej lze přímo použít. Je třeba přelít

složku B do složky A, přičemž je nutné

zcela vyprázdnit obsah balení složky B.

Směs míchat míchadlem na

pomaluběžné vrtačce (max. 

400 ot./min.) až do doby, kdy je zcela

homogenní (cca 3-4 min). Je třeba za-

bránit vmíchávání vzduchu. Dělit směs 

i jednotlivé složky na více částí je přísně

zakázáno. Výsledná směs může být

ředěna xylenem v množství mezi 3 až 

5 % z celkové váhy směsi.

�4 Aplikace

PCI Apokor® CR je nutné

nanést minimálně ve dvou vrstvách. 

Materiál se nanáší štětkou,

štětcem, válečkem s krátkým vlasem

nebo bezvzduchovým (air-less)

nástřikem. Interval mezi nátěry je 

12-72 hod. Spotřeba materiálu na jeden

nátěr je závislá na drsnosti podkladu a

na způsobu aplikace.

Zpracování
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Nářadí je možné čistit rozpouštědlem,

pokud je materiál nevytvrdlý. Po

vytvrzení může být materiál odstraněn

pouze mechanicky.

Čištění nářadí

PCI Apokor® CR - složka A

Obsahuje epoxidovou pryskyřici z bisfe-

nolu A a epichlorhydrinu (střední číselná

molekulová hmotnost ≤ 700). Dráždí oči

a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při

styku s kůží. Toxický pro vodní orga-

nismy, 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. Používejte vhodné

ochranné rukavice a ochranné brýle

nebo obličejový štít. Při požití okamžitě

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

tento obal nebo označení. Zabraňte

uvolnění do životního prostředí.

PCI Apokor® CR - složka B

Obsahuje trimethylhexan-1,6-diamin,

nonylfenol. Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje poleptání. Může vyvolat sen-

zibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický

pro vodní organismy, může vyvolat dlou-

hodobé nepříznivé účinky ve vodním

prostředí. Možné nebezpečí poškození

reprodukční schopnosti. Možné

nebezpečí poškození plodu v těle

matky. Uchovávejte uzamčené a mimo

dosah dětí. Zamezte styku s kůží a

očima. Při zasažení očí okamžitě

důkladně vypláchněte vodou a vyhle-

dejte lékařskou pomoc. Okamžitě od-

ložte veškeré kontaminované oblečení.

Při styku s kůží okamžitě omýt mýdlem

a velkým množstvím vody. Používejte

vhodný ochranný oděv, ochranné ruka-

vice a ochranné brýle nebo obličejový

štít. V případě nehody, nebo necítíte-li

se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc (je-li možno, ukažte toto

označení). Zabraňte uvolnění do život-

ního prostředí.
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

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: březen 2016
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

 Produkt nesmí být aplikován při teplo-

tách pod +5 °C nebo nad +30 °C.

 Produkt nesmí být nanášen na

přímém sluněčním světle, za vyso-

kých teplot, deště nebo větru.

 Nepřidávat písek, rozpouštědla nebo

jiné látky, které by mohly mít vliv na

vlastnosti materiálu.

 Při aplikaci ve venkovním prostředí

může dojít vlivem UV záření k mír-

nému zežloutnutí.

Důležitá upozornění


