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do gruntowania podłoży pod samoprzylepne

membrany PCI BT 21

 Wodorozcieńczalny, bitumiczno-

kauczukowy preparat do gruntowania

podłoży pod samoprzylepną

membranę izolacyjną PCI BT 21.

 Na powierzchnie pionowe i poziome.

 Na wszelkiego rodzaju nasiąkliwe

podłoża mineralne, np. betony, tynki,

bloczki gazobetonowe i silikatowe

oraz równe mury ceglane.

 Do zastosowań w warunkach

obniżonych temperatur.

 Do zastosowań zewnętrznych 

i wewnętrznych.

 Do zastosowań na starych podłożach

bitumicznych.

Zakres stosowania

 Może być stosowany na lekko

wilgotne podłoża.

 Doskonale zwiększa przyczepność

membrany do podłoża.

 Charakteryzuje się szybkim

wysychaniem.

 Nie zawiera rozpuszczalników.

Właściwości produktu

SPEŁNIA NOWY STANDARD
HYDROIZOLACJI
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* Podane dane dotyczące zużycia są wartościami min. Powierzchnie chłonne i nierówne prowadzą do zwiększonego zużycia.
** W zależności od temperatury, wilgotności i powierzchni okres ten może być wydłużony lub skrócony.

Baza wodna emulsja bitumiczno-kauczukowa

Gęstość 1,0 kg/l

Temperatura użycia
Podłoże i powietrze od +0 °C do +30 °C
Materiał PCI BT 26 +5 °C do +30 °C

Zużycie

temperatura
> + 5 °C

temperatura
< + 5 °C

Proporcje mieszania PCI BT 26: woda 1 : 1  nierozcieńczony

Zużycie PCI BT 26* ok. 150 g/m² ok. 300 g/m²

Odporność na deszcz ok. 1–3 godzin

Czas schnięcia** podłoże suche podłoże wilgotne (50 %)
+23 °C (1:1) 1 godzina 2 godziny
+5 °C (1:1) 3–4 godziny 6–8 godzin
+0 °C (nierozcieńczony) 6–8 godzin min. 24 godziny

Składowanie 12 miesięcy w dobrze zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

Odporność na temp. w transporcie i
składowaniu

+0 °C do +40 °C, chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych

Opakowanie 5/10 l - pojemniki z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Podłoże musi być czyste, równe oraz

mocne. Musi być wolne od raków, rys 

i kawern, jak również kurzu, smoły, 

oleju szalunkowego, starych powłok

malarskich oraz innych powłok

zmniejszających przyczepność. W razie

konieczności należy je oczyścić, stosując

odpowiednie zabiegi, np. piaskowanie.

Raki, kawerny, bruzdy, szczeliny 

w betonie oraz podłoża o bardzo dużych

porach powinny być wypełnione, w celu

uniknięcia zamknięcia powietrza 

w porach i możliwości tworzenia się

pęcherzy. W przypadku murów z cegły

z licznymi występami i wgłębieniami

należy wyrównać ścianę za pomocą

tynku cementowego, cementowo-

wapiennego lub gotowych zapraw

cementowych PCI. Podłoże powinno

być suche lub – co najwyżej – lekko

wilgotne. Mokre podłoża, które można

rozpoznać po intensywnym

zaciemnieniu powierzchni muszą być

wstępnie pokryte mineralną zaprawą

uszczelniającą PCI Barraseal na ok. 4 dni

przed zastosowaniem PCI BT 26. 

W przypadku występowania na

powierzchni starych powłok

bitumicznych, należy je dokładnie

oczyścić za pomocą stalowej szczotki 

i odkurzyć. Podczas pracy w obniżonych

temperaturach należy sprawdzić, czy 

na podłożu nie ma lodu. Narożniki

zewnętrzne (zarówno poziome jak 

i pionowe) należy sfazować. 

W narożnikach wewnętrznych wykonać

wyoblenie o promieniu co najmniej 4 cm,

przy zastosowaniu PCI Polyfix Plus lub

PCI Nanocret.

Przygotowanie podłoża

Grunt PCI BT 26 w temperaturach

powyżej +5 °C można stosować jako

roztwór rozcieńczony z wodą w

proporcjach objętościowych 1 : 1.

Produkt należy dokładnie wymieszać 

z wodą. W przypadku temperatur od 

0 °C do +5 °C oraz na podłożach bardzo

porowatych i nasiąkliwych takich jak

betony komórkowe produktu PCI BT 26

nie należy rozcieńczać. Produkt nanosić

przy użyciu szczotki malarskiej, wałka

lub urządzenia natryskowego w sposób

równomierny na całym podłożu. 

Przed aplikacją membrany izolacyjnej

PCI BT 21 warstwa podkładowa (grunt)

musi być całkowicie wyschnięta.

Sposób użycia
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Świeżo nałożoną powłokę chronić przed

deszczem. Narzędzia oczyścić

spłukując dużą ilością wody

bezpośrednio po użyciu. Zaschnięty

materiał można usunąć jedynie

mechanicznie. Uwaga! Podczas

składowania i transportu chronić przed

mrozem.

Zalecenia i uwagi

W sprawie doradztwa obiektowego i

dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradcow

techniczno-handlowych PCI.

Serwis dla projektantów

Karta techniczna nr 468 wydanie: Sierpień 2020. 
Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci ważność. 
Najnowsze wydanie aktualnej  karty technicznej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl

Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne
stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji
na budowach mogą odbiegać od informacji
zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego
względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania
sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w
innych warunkach od podanych w karcie technicznej.
W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć
naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach
technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego
zawinienia (działania umyślnego lub rażącego
niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych
roszczeń z tytułu ogólnych przepisów 
o odpowiedzialności za produkt. 


