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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

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

 Pro vnitřní a vnější použití.

 Na stěny, stropy a podlahy.

 Nádrže na vodu, vodojemy.

 Vlhké místnosti.

 Vnější izolace sklepů.

 Ochranný antikarbonatační nátěr be-

tonových ploch.

 Nevhodný pro pochozí a pojížděné

povrchy.

Rozsah použití

 Vodotěsný, odolává tlakové vodě

na pozitivní i negativní straně.

 Pružný, překlenuje trhliny.

 Odolný proti UV záření.

 Odolný vůči síranům.

 Odolný proti rozmrazovacím solím.

 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 trvalý styk s pitnou

vodou dle vyhlášky 

MZ č. 409/2005 Sb.

Vlastnosti produktu
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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 1,75 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 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
- na stěny a podhledy min. 1,75 mm
- na podlahy (dle tlaku vody) min. 2,5 mm

Spotřeba materiálu
- na stěny podhledy min. 3,1 kg/m2

- na podlahy (dle tlaku vody) min. 4,4 kg/m²

Doba schnutí* cca 24 hodin

Plně vyzrálý* min. 7 dní

Zatížení tlakovou vodou (pozitivní strana) do 7 bar

Přilnavost mřížkovou zkouškou ≤ GT2

Soudržnost odtrhovou zkouškou ≥ 0,8 N/mm²

Tepelná slučitelnost ≥ 0,8 N/mm²

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)

Umělé stárnutí Vyhovuje 

Technická data / Údaje pro zpracování

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,

avšak bez volně stojící vody.Teplota

podkladu musí být při zpracování min.

+5 °C. Odtrhová pevnost podkladu

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 zaoblit 

a vnitřní hrany opatřit fabiony (např. 

z PCI Polyfix® nebo PCI Nanocret®).

Příprava podkladu
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Míchání

Přibližně 9 kg složky A (kapalina) nalít 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! 

V závislosti na požadované konzistenci

pro zvolený způsob aplikace je možné

přidat zbývající množství složky A.

Aplikace

PCI Barraseal® 2K nanášet gumovým

hladítkem, štětkou nebo stříkacím

zařízením na připravený předvlhčený

podklad. První vrstvu důkladně zapra-

covat štětkou nebo kartáčem do pod-

kladu. Druhou vrstvu nanést do kříže,

jakmile je první vrstva suchá (ale ještě

nevytvrzená – obvykle druhý den).

Dodržovat minimální předepsanou cel-

kovou tloušťku vrstvy. Požadované

tloušťky je dosaženo 2–3 vrstvami.

Doporučená tloušťka jedné vrstvy je cca

1 mm, maximálně však 1,5 mm.

Zpracování PCI Barraseal® 2K

Ještě neztvrdlý materiál je možné umýt

vodou. Zatvrdlý materiál lze odstranit

pouze mechanicky.

Čištění pracovního nářadí

Rovnoměrného vytvrzování a vysokých

hydroizolačních vlastností se docílí za

podmínek, že nátěr PCI Barraseal® 2K

nevyschne příliš rychle. Proto musí být

chráněn před přímým slunečním osvi-

tem a neměl by být vystaven silnému

větru a vysokým teplotám. Čerstvý nátěr

PCI Barraseal® 2K musí být chráněn

před deštěm. 

Doba tuhnutí a vytvrzování záleží vždy

na teplotě a vlhkosti. Při teplotě +20 °C

je povrch plně vyzrálý asi po 7 dnech.

Po uplynutí této doby vydrží nátěr plné

zatížení vodním tlakem nebo může být

přetírán elastickými nátěry. V chladných,

vlhkých prostorech bez ventilace (vodo-

jemy, nádrže) může být nezbytně nutné

prodloužit dobu vyzrávání, resp. zajistit

umělou cirkulaci a/nebo ohřev vzduchu.

Je nutné zabránit kondenzaci vlhkosti

na povrchu nevyzrálého nátěru. Nikdy

nepoužívejte odvlhčovače prostředí 

v průběhu vyzrávání hmoty.

Ošetřování a vytvrzování PCI Barraseal® 2K

 Přechody různých stavebních

materiálů, pracovní spáry a trhliny je

doporučeno osadit těsnicími pásy 

PCI Pecitape®. V místech s větším

pohybem je doporučeno použít 

PCI Pecitape® 3000.

 Aplikace ocelovým hladítkem nebo

lžící se doporučuje pouze na rovné

vodorovné plochy.

 Při aplikaci nátěru nesmí na povrchu

být volně stojící voda (kondenzát).

 Pokud se materiál při aplikaci

začne nabalovat, je nutné znovu

navlhčit podklad, nikoli ředit materiál.

 Působení vlhkosti nebo vody z pod-

kladu na nevyzrálý materiál nebo

působení kondenzované vlhkosti na

jeho povrchu je nepřípustné.

Důležitá upozornění

PCI Barraseal® 2K - složka B

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí

kůži. Může způsobit podráždění dýcha-

cích cest. Uchovávejte mimo dosah

dětí. Používejte ochranné rukavice, och-

ranné 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

množstvím 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
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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: říjen 2015
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu 

s národními legislativními předpisy.

Odstraňování prázdných obalů


