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Środek gruntujący dla systemu PCI BT 21 

do stosowania w obniżonych temperaturach 

i na lekko wilgotne podłoża.

 Przeznaczony do stosowania z

samoprzylepną membraną PCI BT

21.

 PCI BT 28 służy do poprawy wiązania

międzywarstwowego w niskich

temperaturach.

 Do zastosowań na zewnątrz.

Zakres stosowania

 Do zastosowań w temperaturze do 

-5 °C.

 Nadaje się na lekko wilgotne, zimne

podłoża.

 Doskonale zwiększa przyczepność.

 Umożliwia szybki postęp prac nawet

w niskich temperaturach.

Właściwości produktu
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* Podane czasy schnięcia są wartościami orientacyjnymi i są zależne od rzeczywistych warunków klimatycznych.

Baza kauczuk z mieszanką rozpuszczalników organicznych

Gęstość 0,96 kg/dm3

Temperatura użycia -5 °C do +15 °C

Odporność termiczna od -25 °C do +80 °C (utwardzonego materiału)

Zużycie 120 do 300 g/m²

Czas schnięcia* min. max.
+15 °C 30 min. 120 min.
+5 °C 1 godzina 4 godziny
-5 °C 2 godziny 10 godzin

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

Opakowanie wiadro 5 l

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.

W niskich temperaturach powierzchnia

przegrody musi wolna od lodu.

 Wilgotne i zimne podłoża

Mokre podłoża, które można

rozpoznać po intensywnym

zaciemnieniu na powierzchni (dającą

niższą chłonność) muszą być

wstępnie pokryte mineralną zaprawą

uszczelniającą PCI Barraseal na ok. 

4 dni przed zastosowaniem PCI BT 28.

 Nierówne mury

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 zaprawami

cementowymi PCI. Po około 3 dniach,

w zależności od warunków

klimatycznych, powierzchnia może

zostać zagruntowana PCI BT 28.

 Przygotowanie zewnętrznych i

wewnętrznych narożników i krawędzi

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 28 należy nakładać

pędzlem ławkowcem jako jednolitą

cienką warstwę. W przypadku nisko- 

i średnio-chłonnych podłoży wystarczy

1 warstwa. W przypadku wysoce

chłonnych podłoży zaleca się

stosowanie dwóch warstw (zużycie ok.

150 g/m2 na warstwę), z przerwą około

1 godziny między warstwami. Po

wyschnięciu na powierzchni musi

pozostać lekko lepki film. Konieczne jest

przestrzeganie min i max. czasów

schnięcia podanych w tabeli „dane

techniczne”. Jeśli czas schnięcia

zostanie przekroczony należy położyć

kolejną cienką warstwę PCI BT 28.

Przed ułożeniem membrany PCI BT 21

należy sprawdzić, czy przyczepność do

podłoża jest wystarczająco silna. W tym

celu należy przykleić mały pasek wycięty

z PCI BT 21 (około 5 × 10 cm) na

zagruntowane podłoże. Pasek nalezy

docisnąć i zerwać. Jeśli z powierzchni

zostanie zerwane więcej niż 30 %

warstwy podkładowej, przyczepność

jest niewystarczająca. Przyczepnośc

jest wystarczająca, gdy membranę

można usunąć z powierzchni używając

dużej siły. Grunt PCI BT 28 może być

aplikowany w temperaturach od -5 °C

do +15 °C i wilgotności względnej

powietrza poniżej 80 %.

Sposób użycia
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Narzędzia oczyścić benzyną

bezpośrednio po użyciu. Zaschnięty

materiał można usunąć jedynie

mechanicznie. Podczas aplikacji nosić

odpowiednie rękawice. Jeśli dojdzie do

kontaktu, należy spłukać dokładnie

wodą. Zaschnięty materiał można usunąć

jedynie za pomocą rozpuszczalników,

np. benzyny lakowej. PCI BT 28 zawiera

rozpuszczalniki. Uwaga. Instrukcje

dotyczące bezpieczeństwa i usuwania

proszę zapoznać się z Kartą

Charakterystyki.

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 469 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. 


