
DLA MISTRZÓW BUDOWLANYCH

Zakres stosowania

PCI Elritan 140 do spoin podłogowych w halach przemysłowych 
i magazynowych

Uszczelniacz poliuretanowy

PCI Elritan 140
do obciążonych chemikaliami

dylatacji posadzkowych

■ Do wnętrz i na ze wnątrz.

■ Do pod łóg i ścian.

■ Do spo in dy la ta cyj nych 
w ha lach prze my sło wych 
i ma ga zy no wych, w kuch-
niach prze my sło wych, 
sa lach ope ra cyj nych, na 
scho dach, do spo in wspor-
ni ków przy ma szy nach, 
w si lo sach, na ta ra sach, 
przy prze pu stach rur, w bu-
dow nic twie drew nia nym 
i me ta lo wym.

■ Do spo in na ra żo nych na 
dzia ła nie che mi ka liów. 

Informacja o produkcie 251

Własności produktu ■ 1-skład ni ko wy, ła twy w uży ciu.

■ Do sko na le przy czep ny na róż nych pod ło żach.

■ Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.

■ Od por ny na dzia ła nie wa run ków at mos fe rycz-

nych i sta rze nie.

■ Nie ko ro du je.

■ Od por ny na dzia ła nie che mi ka lów (ta be la od por no-
ści na dzia ła nie che mi ka liów – patrz stro na 3).

■ Od por ny na dzia ła nie wo dy, wo dy destylowej, roz-
two rów so li, wo dy wa pien nej, brud nej wo dy, neu tral nych 
wod nych środ ków my ją cych, agre syw nych sub stan cji 
szko dli wych za war tych w po wie trzu.

■ Krót ko trwa le od por ny na ole je mi ne ral ne, olej

na pę do wy, pa li wo do sil ni ków od rzu to wych,

tłusz cze i ole je po cho dze nia zwie rzę ce go i ro ślin ne go.

■ Zgodny z ISO 11600 (zamówienie nr E 111/2)

i wytyczne IVD nr 1 (zamówienie nr E 111/1).



Dane odnośne użycia/

dane techniczne
Dane materiałowo-technologiczne

Baza materiałowa poliuretan wiążący w reakcji z wilgocią
Składniki 1-składnikowy
Gęstość ok.1,3 g/ml
Twardość Shore-A ok.30
Szerokośc fugi 10 do 30 mm
Praktyczna rozciągliwość ok.15% (zgodnie z biuletynem IVD Nr 1 (w odniesieniu do 

szerokości fugi)
Oznaczenia zgodnie z: 
– Rozporządzeniem o drogo-

wym transporcie materiałów 
niebezpiecznych (GGVS)

nie jest materiałem niebezpiecznym

– Rozporządzeniem o cie-
czach palnych (VbF)

nie jest cieczą palną

– Rozporządzeniem o sub-
stancjach niebezpiecznych 
(GefStoffV)

szkodliwy dla zdrowia, zawiera dwuizocyjanian 4,4-dwu-
fenylometanu 

Pozostałe informacje: patrz rozdział Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.

Trwałość ok.12 miesięcy
Opakowania opakowanie 400 ml (karton zbiorczy 20 opakowań)
Barwa
– cementowoszara nr art./znak kontrolny EAN 3056/1
– piaskowoszara nr art./znak kontrolny EAN 3057/8

Dane o technice stosowania

Zużycie
– fuga 15 x 8 mm 120 ml/m
– fuga 10 x 20 mm 200 ml/m
Obliczone według wzoru: szerokość fugi (mm) x głębokość wypełnienia uszczelniacza (mm) = ml/m fugi.
W przypadku fug trójkątnych zużycie zmniejsza się o połowę.

Wydajność opakowania 
400 ml PCI Elritan 140
– fuga 15 x 8 mm 3,3 m
– fuga 10 x 20 mm 2,0 m
Czas utwardzania*
– naskórkowanie po ok.45 minut
– możliwość wchodzenia po ok.24 godzin
– możliwość wjeżdżania po ok.4 dni
Prędkość twardnienia* ok.3 mm/dzień
Temperatura stosowania +5 °C do +35 °C (temperatura podłoża)
Odporność na działanie 
temperatur

-30 °C do +80 °C

* Przy 23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury 
wydłużają ten czas.

Przygotowanie podłoża ■ Podłoże musi być czy-
ste, suche, trwałe, niezapy-
lone, bez tłusz czu i in nych 
warstw zmniej sza ją cych 
przy czep ność. Powierzch-
nie stalowe muszą być 
wolne od rdzy. Reszt ki 
warstw bi tu micz nych na le-
ży cał ko wi cie usunąć lub 
ze szli fo wać.

Ole je i tłusz cze na le ży usu-
nąć przy po mo cy środ ków 
PCI Univerdünner lub PCI 
Entöler. Fu gi na le ży wstęp-
nie wy peł nić ta śmą

DIN -Po ly band zgod nie 
z nor mą DIN 18 540 o zwar-
tej struk tu rze czą stecz ko-
wej w ta ki spo sób, aby nie 
uszko dzić okrą głe go pro fi  lu 

(pod czas ukła da nia nie uży-
wać ostro za koń czo nych 
przed mio tów!)

Kra wę dzie fug okle ić ta śmą 
sa mo kle ją cą w ce lu za bez-
pie cze nia przed za bru dze-
nia mi.

Barwa

art.-nr. 3056/1 art.-nr. 3057/8
cementowoszara piaskowoszara



Odporność

na chemikalia
Stężenie
(% wago-
we)

Odpor–
ność

Stężenie
(% wago-
we)

Od-
por–
ność

Kwasy nieorganiczne Estry

Kwas solny do 10% + Octan etylowy –
Kwas azotowy do 10% + Oleje

Kwas siarkowy do  5% + Olej jadalny +
Kwasy organiczne Olej mineralny SAE 10W40 (+)
Kwas octowy do  5% (+) Utleniacze

Kwas mrówkowy do  5% (+) Podchloryn sodowy do 12% +
Kwas mlekowy do 20% + Nadtlenek wodoru –
Kwas cytrynowy do 50% + Inne

Ługi Środki czyszczące naturalne +
Ług sodowy do  5% + Środki czyszczące 

naturalne wodne
+

Ług sodowy do 10% (+) Woda destylowana +
Amoniak stężony + Fenol –
Ług potasowy do 20% + Serwatka +
Roztwór wodorotlenku wapnia + Gliceryna +
Roztwór wodny amoniaku stężony + Glokol etylenowy +
Aldehydy

Formaldehyd do 37% + Objaśnienie znaków
+ = odporny
(+) = odporny warunkowo, niewielkie pęcznienie
– = nieodporny

Rozpuszczalniki i paliwa

Beznyna normalna bezołowiowa –
Toluen –
Izooktan +
Olej napędowy (+)
Paliwo do silników odrzutowych (+)

Przed położeniem 

uszczel niacza podłoże 

zagruntowane środkiem 

PCI Elastoprimer 135 

bądź PCI Elastoprimer 

145 musi być nielepkie.

Niższe temperatury wydłużają, 
a wyż sze temperatury skracają 
podany czas odpowietrzania.

Gruntowanie Podłoże Środek gruntujący

Aluminium 0/145
Aluminium eloksalowane 145
Beton 135
Cement wzbogacany włóknem 135
Szkło 0/135
Ceramika (nasiąkliwa) 135/145
Ceramika (glazurowana) 0/135/145
Miedź 145
Stal (V2A) 0/145/220
Stal ocynkowana 0
Blacha biała 0

135 = PCI Elastoprimer 135
145 = PCI Elastoprimer 145
220 = PCI Elastoprimer 220
0 = Nadaje się bez gruntowania.

■ Pod ło ża chłonne,

ta kie jak be ton, tynk, itp.

1. Przed fu go wa niem 
oczysz czo ne bo ki fug 
za grun to wać środ kiem 
PCI Ela sto pri mer 135 przy 
po mo cy pę dzel ka aż do 
uzy ska nia na sy ce nia.

2. Najwcześniej po 50 mi-
nu tach, a naj póź niej po 2 
go dzi nach cza su od po wie-
trza nia za fu go wać ma są 
PCI El ri tan 140.

■ Niechłonne pod ło ża,

ta kie jak alu mi nium, stal 
szla chet na i miedź.

1. Grunt PCI Ela sto pri mer 
145 na nieść obfi cie pę-
dzlem na su che bo ki fug.

2. Naj wcze śniej po 35 mi-
nu tach, a naj póź niej po 4 
go dzi nach cza su od po wie-
trza nia za fu go wać środ-
kiem PCI El ri tan 140.



Do wytłaczania PCI Elritan 
140 nadają się wszystkie 
dostępne w handlu rurowe 
pistolety ręczne.
1  Za mknię te opa ko wa-
nie umie ścić w pistolecie 
rurowym i od ciąć przy 
klip sie. Na stęp nie od ciąć 
koń ców kę dy szy, na su nąć 
dy szę i przy mo co wać pier-
ście niem.
2  Aby uzy skać gład kie 
i czy sto wy koń czo ne wy peł-

nie nie fu gi, za le ca się przed 
wy ci śnię ciem ma sy okle-
je nie kra wę dzi fug ta śmą 
sa mo kle ją cą, a po wy gła-
dze niu na tych mia sto we jej 
usunięcie.

Wy peł nia nie fug

3  PCI El ri tan 140 moż na 
sto so wać pio no wo i po zio-
mo w fu gach o sze ro ko ści 
do 30 mm.

W szersze fu gi PCI El ri tan 
140 wy tło czyć naj pierw 

na brze gi fug i do ci snąć 
spo inów ką, aby uzy skać 
do sta tecz ną przy czep ność. 
Na stęp nie wy peł nić po zo-
sta łą prze strzeń fu gi środ-
kiem PCI El ri tan 140.

Po wierzch nię fu gi wy gła-
dzić od po wied nim na rzę-
dziem, a w ra zie po trze by 
wy gła dzić po wierzch nie 
przy po mo cy bez al ko ho lo-
we go środ ka wy gła dza ją ce-
go (np. PCI Glättmit tel).

Sposób użycia

PCI Elritan 140

… wypełnić fugę w podłodze 
uszczelniaczem PCI Elritan 140.

Przed fu go wa niem oczysz czo ne 
bo ki fug za grun to wać środ kiem 
PCI Ela sto pri mer 135 przy po-
mo cy pę dzel ka aż do uzy ska nia 
na sy ce nia. Po upły wie cza su 
od po wie trza nia, wy no szą ce go 
mi ni mum 50 mi nut, a mak si mum 
2 go dzi ny

Należy przestrzegać 

następujących zasad:

■ PCI Elritan 140 stosować w temperaturach od +5 °C do 

+35 °C. Zwracać uwagę na punkt rosy!

■ PCI Elritan 140 nie nadaje się do wykonywania fug na 

fasadach i w basenach, w miejscach stałego występowania 

ciśnienia wody oraz w kontakcie z artykułami 

spożywczymi.

■ Środka PCI Elritan 140 nie stosować do wykonywania 

szczelin dylatacyjnych w budownictwie z prefabrykatów 

oraz do uszczelniania szkła.

■ W celu uniknięcia zabrudzenia krawędzie fugi 

można przed fugowaniem okleić taśmą samoklejącą. 

Po wygładzeniu wypełnienia fugi należy ją natychmiast 

usunąć.

■ Zabrudzone brzegi fug natychmiast oczyścić środkiem 

PCI Univerdünner.

Fug elastycznych nie należy zamalowywać. 

W poszczególnych przypadkach zaleca się wykonanie 

próby.

■ Krawędzie wewnętrzne wypełnianej szczeliny muszą 

być czyste, suche, bez kurzu i tłuszczu. Krawędzie muszą 

być przygotowane w taki sposób, aby mogło powstać 

trwałe połączenie. Obejmuje to ewentualne przygotowanie 

mechaniczne i/lub chemiczne.

■ Zasady techniczne odnośnie ułożenia i wymiarów 

dylatacji należy uwzględnić już w fazie planowania. 

Podstawą są właściwości techniczne uszczelniacza oraz 

warunki fi zyczne i konstrukcyjne budowli.

■ Odcienie kolorów mogą ulec niekorzystnym wpływom 

środowiska (np. promieniowaniu UV). Zmiana odcienia 

koloru nie wpływa jednak na właściwości produktu.

■ W przypadku używania PCI Elritan 140 poza znanymi 

i sprawdzonymi miejscami zastosowania zaleca się 

dokonanie próby bądź zasięgnięcie porady technicznej 

u doradcy technicznego fi rmy PCI.

■ Danych o obróbce/danych technicznych odnośnie 

środka PCI Elastoprimer 135,145 można zasięgnąć 

z informacji o produkcie nr 201 PCI Elastoprimer.



Należy przestrzegać

następujących zasad:

■ Odpowiednie narzędzia można nabyć np. w fi rmie
Harald Kreuzpointner
Auf der Grün 22
83714 Miesbach
Vaupel GmbH
Postfach 22 25
35216 Biedenkopf-Wallau

■ Narzędzia natychmiast po użyciu umyć środkiem

PCI Univerdünner, w stanie zaschniętym możliwe jest tylko 
usunięcie mechaniczne.

■ Trwałość: przy składowaniu w chłodnym i suchym miej-
scu ok.12 miesięcy.

■ Otwarte opakowania PCI Elastoprimer należy zużyć 
w ciągu trzech dni.

■ Nie stosować środków wygładzających, zawierających 
alkohol.

■ Należy unikać jednoczesnego stosowania z mate-
riałami, wydzielającymi aminy lub alkohole, ponieważ 
mogą pojawić się trudności z wiązaniem (np. silikonu lub 
systemów żywic epoksydowych) na powierzchni środka 
PCI Elritan 140. Po stwardnieniu obydwa systemy nie mają 
na siebie wpływu. 

Wykonanie fugi
PCI ELRITAN 140

DIN POLYBANDszerokość fugi: b
głębokość fugi: t
głębokość wypełnienia uszczelniaczem: d

(przy temperaturze stosowania, wynoszącej + 10°C)

Długość elementów budowlanych do

2 m

2

do

3,5 m

3,5

do

5 m

5

do

6,5 m

6,5

do

8 m

Wymagana szerokość fugi w mm* 20 ± 5 25 ± 5 30 ± 5 35 ± 5 40 ± 5

Głębokość wypełnienia uszczelnia-
czem w mm**

15 ± 2 20 ± 2 23 ± 2 25 ± 2 25 ± 2

* Przy ele men tach bu dow la nych, ab sor bu ją cych cie pło (ciem ne ko lo ry) na le ży po da ną sze ro kość fu gi po-
więk szyć o 10% do 30%
** W przy pad ku cią głe go ob cią że nia che mi ka lia mi bądź wil go cią oraz przy do dat ko wym ob cią że niu me cha-
nicz nym głę bo kość wy peł nie nia na le ży zwięk szyć o 20%.

Dane odnośnie

szerokości fug



Wa run ki ro bo cze na bu do wie i za kre sy 
sto so wa nia na szych pro duk tów są zróż-
ni co wa ne. W infor ma cjach o produktach 
mo że my po dać tyl ko ogól ne wy tycz ne 
uży cia. Od po wia da ją one nasze mu dzi -
siej sze mu sta no wi wie dzy. Użytkow nik 
jest zo bo wią za ny do spraw dze nia przy-
dat no ści i moż li wo ści za sto so wa nia 
w przewi dy wa nym ce lu. W ra zie spe cjal-
nych wy ma gań na le ży za się gnąć na szej 
po ra dy. Za nie peł ne i nie wła ści we da ne 

w na szych ma te ria łach in for ma cyj nych 
odpowia da my tyl ko w ra zie ra żą ce go 
za wi nie nia (dzia ła nia umyśl ne go lub 
ra żą ce go niedbalstwa); po wyż sze nie 
do ty czy ewentualnych rosz czeń z ty tu łu 
ogól nych przepisów o od po wie dzial no-
ści za pro dukt.

Wy da nie ni niej sze tra ci ak tu al ność wraz 
z uka za niem się no we go wy da nia.
Wydanie styczeń 2007
Stan na wrzesień 2006

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Construction Chemicals Polska Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 18

PL 60-829 Poznań

telefon +48 61 845 10 33, +48 61 845 10 39

faks +48 61 845 10 37

www.basf-cc.pl

Wskazówki odnośnie

bezpieczeństwa

Serwis dla architektów

i projektantów

W spra wie do radz twa obiek to we go pro si my o zwra ca nie 

się do do rad ców tech nicz nych PCI.

Dal szych in for ma cji moż na za się gnąć w przed sta wi ciel-

stwie PCI w Po ls ce:

BASF Con struc tion Che mi cals Pol ska Sp. z o.o.

ul. Ro ose vel ta 18,60-829 Po znań

tel.: (061) 845 10 33,845 10 39

Szkodliwy dla zdrowia. Możliwe działanie uczulające przez 
wdychanie. Unikać kontaktu z oczyma i ze skórą. W razie 
kontaktu z oczyma natychmiast spłukać dokładnie wodą 
i skonsultować się z okulistą. W razie kontaktu ze skórą 
natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Używać 
odpowiednich rękawic ochronnych. W razie wypadku 
lub złego samopoczucia natychmiast sprowadzić pomoc 
lekarską i przedłożyć w miarę możliwości niniejszą infor-
mację.

Kod szkodliwości: PU 50.

Należy przestrzegać następującego biuletynu stowarzy-
szeń zawodowych przemysłu chemicznego i grupy robo-
czej branży budowlanej:

– „Hautschutz”,

nr zamówienia. ZH 1/132

Biuletyn ten dostępny jest np. w wydawnictwach Carl 
Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str.449,50939 Köln 
lub Wiley VCH, Pappelallee 3,69469 Weinheim oraz w od-
powiednich stowarzyszeniach zawodowych.


