
PCI Pecimor®

Do ochrony ścian piwnic i fundamentów

Elastyczna, mostkująca rysy

Do wewnątrz i na zewnątrz

Trwała ochrona przyziemnych części budynków i budowli

Izolacja budowli w systemie PCI
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Oczekiwania związane ze zmianami zapotrzebowania pod 

kątem wykorzystywania pomieszczeń piwnicznych, w szcze-

gólności wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej oraz 

mikroklimatu wewnętrznego, są obecnie wyższe niż kiedy-

kolwiek wcześniej. Hydroizolacja przyziemnej części budowli 

ma za zadanie chronić obiekt przed szkodami powodo-

wanymi przez wodę występującą w gruncie, aby zapewnić 

zamierzone wykorzystanie pomieszczeń wewnętrznych. Jak 

pokazują badania, uszkodzenia ścian przyziemia stanowi 

ok. 16% wszystkich szkód występujących w budynkach. 

Najczęstszą przyczyną występujących w pomieszczeniach 

piwnicznych szkód powodowanych przez wilgoć jest błędna 

ocena rzeczywistego obciążenia wodą (warunków gruntowo 

- wodnych) i związany z tym nieprawidłowy dobór środków 

ochronnych.

Większość uszkodzeń dotyczy budynków posadowionych 

w gruntach słabo przepuszczalnych oraz umiejscowionych 

na stokach: woda przenikająca do obszaru wykopu, w któ-

rym prowadzono prace budowlane, w przypadku gdy nie 

zapewniono jej skutecznego odprowadzenia, może cza-

sowo przyjmować formę wody zalegającej. Zastosowane 

warstwy ochronne, najczęściej w formie izolacji przeciwwil-

gociowej, nie stanowią w takim wypadku wystarczającego 

zabezpieczenia.

PCI Pecimor®

Trwała ochrona 
substancji budowlanej

 � Sprawdzony i poświadczony

PCI Pecimor® to sprawdzony i pewny system hydroizolacji 

budowli. Rozwiązanie zostało przygotowane w oparciu o naj-

nowszą wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz zasady sztuki 

budowlanej. Poszczególne produkty spełniają wymagania 

norm europejskich, a jakość systemu została potwierdzona 

przez aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej 

(ITB), Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) oraz 

wiele innych certyfikatów.

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6824/2012 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6824/2005. Dokument 

Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6824/2012 zawiera 17 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. 

Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego 

uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

 

 

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

APROBATA TECHNICZNA ITB 

AT-15-6824/2012 
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 

249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie 

Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: 

 
PCI Augsburg GmbH 

Piccardstrasse 11, 86159 Augsburg, Niemcy 

 

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: 

 

Wyroby 

PCI Pecimor®-Betongrund, PCI Pecimor® F / Rajasil BITU,

PCI Pecimor® 2K / Rajasil 2K DB, PCI Pecimor® DK 

i PCI Gewebebahn 

do wykonywania powłok hydroizolacyjnych 

 

 

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej 

Aprobaty Technicznej ITB. 

 
 
 
 
Termin ważności : 

30 marca 2017 r. 

 
 
 
Załącznik: 

Postanowienia ogólne i techniczne 

 
 

 

 

Warszawa, 30 marca 2012 r. 

 

D Y R E K T O R 

Instytutu Techniki Budowlanej 

 
 
 

Marek Kaproń 
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 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

 

nr DE0063/01 

 
zgodnie z załącznikiem III R

ozporządzenia (UE) nr 305/2011 dla wyrobu: 

 

PCI Pecimor® 2K 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

 

EN 15814 PMB – CB2, W2A, C2A 

 

2. Numer typu, partii lu
b serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany 

zgodnie z art. 11 ust. 4: 

 

Numer partii: p
atrz opakowanie produktu. 

 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 

zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

 
Modyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka bitumiczna (PMB) 

do powierzchniowego uszczelniania elementów budowlanych stykających się 

z gruntem z minimalną grubością warstwy suchej 4 mm 

 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany 

zgodnie z art. 11 ust. 5: 

 

PCI Augsburg GmbH 

Piccardstraße 11 

D-86159 Augsburg 

 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo 

obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: 

 

nie dotyczy 

 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w 

załączniku V: 

 

system 3 

system 3 (Reakcja na ogień) 

 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: 

 Notyfikowana jednostka Kiwa MPA Bautest GmbH Dresden, numer identyfikacyjny 2007 

przeprowadziła badania typu wyrobu w systemie 3 i wydała: 

raport z badań DD 4267/1/2007/TP 
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Więcej informacji na www.pci-polska.pl

Unikaj przykrych niespo-
dzianek, jakie może sprawić 
nieprawidłowa hydroizolacja 
budynku. Dzięki produktom 
z grup PCI Pecimor®, PCI Bar-
raseal® oraz PCI Pecithene® 
ściany piwnic oraz fundamenty 
zostaną zabezpieczone przed 
wodą szybko i skutecznie.

Kompletny asortyment do ochrony 
przed każdym obciążeniem

Hydroizolacje PCI
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Woda występująca w gruncie, związana kapilarnie 

i transportowana siłą wiązania kapilarnego, również 

w kierunku odwrotnym do działania siły ciężkości.

Wilgoć gruntowa

Woda może występować w gruncie pod różnymi postaciami 

oraz może oddziaływać na budynek z różną intensywnością. 

Prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych 

stanowi pierwszy krok do zapewnienia skutecznej ochrony 

budynku przed jej destrukcyjnym wpływem.

Identyfikacja obciążenia

Rodzaj obciążenia wilgocią / wodą

Grunt niespoisty, dobrze przepuszczalny

Obciążenie występujące gdy poziom posadowienia 

fundamentu nie przekracza 3 m poniżej poziomu 

terenu, grunt rodzimy jest gruntem słabo przepuszczal-

nym (o współczynniku k ≤ 10-4 m/s), natomiast najwyż-

szy poziom wód gruntowych występuje nie wyżej niż 

300 mm poniżej dolnej krawędzi fundamentu.

Grunt spoisty, słabo przepuszczalny; brak drenażu

Spiętrzająca się woda infiltracyjna

≥ 300 mm

po
zi

om
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3 

m

Poziom wód gruntowych
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Woda gruntowa, której poziom występuje okresowo 

lub na stałe powyżej poziomu posadowienia funda-

mentu. Obciążenie wodą wywierającą parcie hydrosta-

tyczne występuje niezależnie od głębokości posado-

wienia oraz rodzaju gruntu.

Poziom wód gruntowych na poziomie posadowienia 

lub wyżej; grunty spoiste oraz niespoiste

Woda wywierająca ciśnienie

Woda przesączająca się, która nawet w czasie silnych 

opadów nie tworzy zastojów. Z sytuacją taką mamy 

do czynienia, gdy zarówno grunt rodzimy powyżej 

oraz poniżej poziomu posadowienia fundamentów jak 

i obsybka stanowią grunty dobrze przepuszczalne, 

tj. o współczynniku przepuszczalności k > 10-4 m/s. 

Obciążenie wodą niespietrzającą się występuje rów-

nież wówczas, gdy wokół budynku wykonano spraw-

nie funkcjonujący drenaż (odwodnienie).

Niespiętrzająca się woda infiltracyjna 

Grunt spoisty, słabo przepuszczalny

Warstwa drenująca

Drenaż

Woda gruntowa
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Izolację z grubowarstwowych mas bitumicznych należy 

nakładać w minimum dwóch warstwach w taki sposób, aby 

całkowita grubość powłoki po wyschnięciu była nie mniejsza 

niż 3 mm. Modyfikowane polimerami grubowarstwowe masy 

bitumiczne są zdolne do mostkowania rys oraz charaktery-

zują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Sposób 

aplikacji dwukomponentowej masy PCI Pecimor® 2K po-

zwala w prosty sposób, a zarazem skutecznie, zabezpieczyć 

wszelkie miejsca krytyczne, takie jak połącznie ławy funda-

mentowej ze ścianą piwnicy, czy miejsca przejść instalacyj-

nych. W połączeniu z płytami izolacji perymetrycznej (termo-

izolacji ścian fundamentowych), ewentualnie odpowiednimi 

płytami drenażowymi, stworzony zostaje kompletny system 

hydro- oraz termoizolacji oraz (opcjonalnie) drenażu.

System bitumicznych izolacji grubowarstwowych

Izolacja przeciwwilgociowa

Uwaga:

W obszarze połączenia ściany i ławy fundamentowej izolacja 
powinna w sposób ciągły przechodzić z pionowej w poziomą 
oraz powinna zostać nałożona co najmniej do 100 mm poniżej 
górnego poziomu ławy.

Kontrolę grubości warstw należy prowadzić bezpośrednio 
po nałożeniu, poprzez sprawdzenie grubości warstwy w stanie 
mokrym.

Posadzki na gruncie należy dokładnie zabezpieczyć przed 
kapilarnym podciąganiem wilgoci, natomiast murowane ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne powinny zawierać co najmniej jedną 
warstwę izolacji poziomej.

Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych, przed przystąpie-
niem do wypełnienia wykopu hydroizolację należy zabezpie-
czyć warstwą ochronną (geowłókniną, płytami drenażowymi 
lub termoizolacyjnymi). W tym celu polecamy zastosowanie płyt 
izolacji perymetrycznej Styrodur® C.
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System bitumicznych izolacji grubowarstwowych

1

2

Wyoblenie 

Mineralna zaprawa uszczelniająca

PCI Polyfix® plus L
do szybkich robót montażowych

1

2

4 53 6

3

Środek gruntujący

Bitumiczny preparat gruntujący

PCI Pecimor® F
do zewnętrznych ścian piwnic i funda-

mentów

4

Hydroizolacja

Bitumiczna izolacja grubowarstwowa

PCI Pecimor® 2K
do zewnętrznych ścian piwnic i funda-

mentów

5

Płyty izolacji perymetrycznej

Polistyren ekstrudowany (XPS)

Styrodur® C

6

Uszczelnienie strefy cokołu

Mineralna zaprawa uszczelniająca

PCI Barraseal® CS
do powierzchniowego uszczelniania 

budowli i ich elementów

Wyrównanie podłoża

Cementowe zaprawy naprawcze 

z grupy

PCI Nanocret®

Elastyczna dwukomponentowa izola-

cja reaktywna

PCI Barraseal® Turbo
do zewnętrznych ścian piwnic, funda-

mentów oraz elementów betonowych

alternatywnie
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System bitumicznych izolacji grubowarstwowych

Izolacja przeciwwodna

Izolację przeciw wodzie pod ciśnieniem można wykonywać 

przy zastosowaniu PCI Pecimor® 2K. Materiał należy nanosić 

w dwóch warstwach, zatapiając w pierwszej warstwie siatkę 

z włókna szklanego. Całkowita grubość powłoki po wy-

schnięciu nie może być mniejsza niż 4 mm. Masa bitumiczna 

PCI Pecoimor® 2K może być nanoszona zarówno ręcznie, 

jak i mechanicznie. W przypadku spoin, np. dylatacji obiekto-

wych, w warstwę izolacji należy wtopić taśmę uszczelniającą 

PCI Pecitape® 250. W połączeniu z płytami izolacji peryme-

trycznej (termoizolacji ścian fundamentowych) stworzony 

zostaje kompletny system hydro - oraz termoizolacji.

Uwaga:

W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem, minimalna 
grubość izolacji po wyschnięciu (z uwzględnieniem wkładki 
wzmacniającej) wynosi 4 mm.

Kontrolę postępu wysychania należy prowadzić poprzez 
nacinanie próbki referencyjnej, przechowywanej w wyko-
pie, w miejscu, w którym panują najmniej korzystne warunki 
do schnięcia powłoki.

Posadzki na gruncie należy dokładnie zabezpieczyć przed 
kapilarnym podciąganiem wilgoci.

Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych, przed przystą-
pieniem do wypełnienia wykopu hydroizolację należy 
zabezpieczyć warstwą ochronną (geowłókniną lub płytami 
termoizolacyjnymi).



9

System bitumicznych izolacji grubowarstwowych

1

2

Wyoblenie 

Mineralna zaprawa uszczelniająca

PCI Polyfix® plus L
do szybkich robót montażowych

3

4 Hydroizolacja

Bitumiczna izolacja grubowarstwowa

PCI Pecimor® 2K
do zewnętrznych ścian piwnic i funda-

mentów

5 Płyty izolacji perymetrycznej

Polistyren ekstrudowany (XPS)

Styrodur® C

Uszczelnienie strefy cokołu

Mineralna zaprawa uszczelniająca

PCI Barraseal® CS
do powierzchniowego uszczelniania 

budowli i ich elementów

Środek gruntujący

Specjalny preparat gruntujący

PCI Pecimor®-
Betongrund
do zewnętrznych ścian fundamento-

wych z betonu

Elastyczna dwukomponentowa izola-

cja reaktywna

PCI Barraseal® Turbo
do zewnętrznych ścian piwnic, funda-

mentów oraz elementów betonowych

alternatywnie

1

2

4 53 6
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System bitumicznych membran samoprzylepnych

Izolacja przeciwwilgociowa

Bitumiczne membrany samoprzylepne pozwalają na wy-

pełnienie wykopu bezpośrednio po wynokaniu warstw 

uszczelniających, a także, w odróżnieniu od mas grubowar-

stwowych pozwalają na prowadzenie prac w temperaturze 

nawet do -5 ºC. Są one zdolne do mostkowania rys oraz 

charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do pod-

łoża. Zastosowanie pełnego systemu zapewnia całkowitą 

szczelność i szybki postęp prac. W przypadku prowadzenia 

prac w warunkach obniżonej temperatury, zalecamy sto-

sowanie specjalnego środka gruntującego PCI Pecithene® 

Wintergrundierung. Aby uzyskać kompletny system hydro- 

i termoizolacji, powłokę uszczelniającą należy zabezpieczyć 

płytami izolacji cieplnej, względnie płytami drenażowymi.

Uwaga:

Wybór środka gruntującego uzależniony jest od temperatury 
obróbki.

Podłoże pod samoprzylepne membrany bitumiczne nie może 
być pokryte wodą kondensacyjną.

Posadzki na gruncie należy dokładnie zabezpieczyć przed 
kapilarnym podciąganiem wilgoci, natomiast murowane ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne powinny zawierać co najmniej jedną 
warstwę izolacji poziomej.

Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych, przed przystąpie-
niem do wypełnienia wykopu hydroizolację należy zabezpie-
czyć warstwą ochronną (geowłókniną, płytami drenażowymi 
lub termoizolacyjnymi). W tym celu polecamy zastosowanie płyt 
izolacji perymetrycznej Styrodur® C.

PCI Pecithene® może być również stosowana jako izolacja 
pośrednia w ścianach szczelinowych.
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System bitumicznych membran samoprzylepnych

1

2

2

4 53

1

2

Wyoblenie 

Mineralna zaprawa uszczelniająca

PCI Polyfix® plus
do szybkich robót montażowych

3

4 Hydroizolacja

Samoprzylepna membrana bitumiczna

PCI Pecithene®
do zewnętrznych ścian piwnic, funda-

mentów, balkonów i tarasów

5 Płyty izolacji perymetrycznej

Polistyren ekstrudowany (XPS)

Styrodur® C

Uszczelnienie strefy cokołu

Mineralna zaprawa uszczelniająca

PCI Barraseal® CS
do powierzchniowego uszczelniania 

budowli i ich elementów

Środek gruntujący

Bitumiczny preparat gruntujący

PCI Pecimor® F
do zewnętrznych ścian piwnic i funda-

mentów

Elastyczna dwukomponentowa izola-

cja reaktywna

PCI Barraseal® Turbo
do zewnętrznych ścian piwnic, funda-

mentów oraz elementów betonowych

Środek gruntujący

PCI Pecithene® 
Wintergrundierung
do zastosowania w warunkach obniżo-

nej temperatury

alternatywnie

alternatywnie
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Przegląd produktów

 � Preparaty gruntujące

 � Izolacje bitumiczne

 � Jednokomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, bitumiczny preparat 
gruntujący.

 � Środek gruntujący pod izolacje z PCI Pecimor® 2K oraz PCI 
Pecithene®.

 � Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej.
 � Do ochrony elementów budynku przed wodą agresywną dla betonu.
 � Jakość potwierdzona aprobatą techniczną IBDiM nr AT/2014-02-3033.
 � Zakres stosowania: na powierzchnie pionowe i poziome, do wnętrz 
i na zewnątrz.

 � Kolor
ciemnobrunatny

 � Opakowanie
pojemnik plastikowy 5 l
pojemnik plastikowy 12 l
pojemnik plastikowy 33 l

 � Zużycie
jako środek gruntujący:
rozcieńczony 1:5 - ok. 50 ml/m2

rozcieńczony 1:1 - ok. 150 ml/m2

nierozcieńczony - ok. 300 ml/m2

jako izolacja przeciwwilgociowa:
ok. 0,5 l/m2 (przy dwukrotnym 
nałożeniu)

Bitumiczny preparat gruntujący

PCI Pecimor® F
do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów

 � Zapobiega powstawaniu pęcherzy na izolacjach. 
 � Jako środek gruntujący pod grubowarstwowe masy bitumiczne.
 � W postaci proszku – gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą.
 � Jakość potwierdzona aprobatą techniczną IBDiM nr AT/2014-02-3033.
 � Zakres stosowania: na podłoża betonowe na zewnątrz budynków.

 � Kolor
biały

 � Opakowanie
pojemnik plastikowy 1 kg

 � Zużycie
ok. 10 - 30 g/m2 
(dla mieszanki w proporcji 1:9)

 � Do gruntowania podłoża pod samoprzylepną membranę bitumiczną 
PCI Pecithene® w warunkach obniżonej temperatury, tj. od -5 ºC 
do +10 ºC.

 � Zawiera rozpuszczalniki organiczne.
 � Gotowy do użycia.
 � Zakres stosowania: na powierzchnie pionowe i poziome, na zewnątrz 
budynków.

 � Kolor
niebieski

 � Opakowanie
Pojemnik metalowy 15 kg

 � Zużycie
ok. 300 g/m2

 � Dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna 
izolacja grubowarstwowa.

 � Do uszczelniania elementów budynków i budowli przeciw wszystkim 
rodzajom obciążenia wodą.

 � Do klejenia spienionych płyt izolacyjnych.
 � Do ochrony przed wnikaniem radonu.
 � Wodoszczelna, mostkująca rysy.
 � Bezrozpuszczalnikowa, z wypełnieniem polistyrenowym.
 � Wczesna odporność na deszcz.
 � Spełnia wymagania normy EN 15814.
 � Jakość potwierdzona aprobatą techniczną IBDiM nr AT/2014-02-3033.
 � Zakres stosowania: na powierzchnie pionowe i poziome, na zewnątrz 
budynków.

 � Kolor
czarny

 � Opakowanie
pojemnik plastikowy 30 l

 � Zużycie
ok. 1,0 l/m2 i mm grubości war-
stwy mokrej

Specjalny preparat gruntujący

PCI Pecimor®-Betongrund
do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu

Środek gruntujący

PCI Pecithene® Wintergrundierung
do zastosowania w warunkach obniżonej temperatury

Bitumiczna izolacja grubowarstwowa

PCI Pecimor® 2K
do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów
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 � Izolacje mineralne

 � Samoprzylepna membrana bitumiczna do uszczelniania i ochrony 
stykających się z gruntem budowli i elementów budowlanych przed 
wilgotnością podłoża oraz niespiętrzającą się wodą infiltracyjną.

 � Do uszczelniania przed wodą nienapierającą na powierzchniach stro-
powych i oraz na powierzchniach umiarkowanie obciążonych.

 � Do uszczelniania elementów budowlanych przed wodą agresywną 
w stosunku do betonu.

 � Do poziomego uszczelniania pod powłokami ochronnymi posadzek 
w piwnicach oraz budynkach niepodpiwniczonych przed wilgocią 
podciąganą kapilarnie.

 � Do uszczelniania balkonów i tarasów przed wodą powierzchniową 
z dodatkowym jastrychem jako warstwą rozkładającą nacisk.

 � Możliwość aplikacji w temperaturze od -5 ºC do +30 ºC.
 � Spełnia wymagania normy EN 13969 oraz EN 14967.
 � Zakres stosowania: na powierzchnie pionowe i poziome, na zewnątrz 
budynków.

 � Kolor
czarno-niebieski

 � Opakowanie
karton (rolka 1× 15 m)

Samoprzylepna membrana bitumiczna

PCI Pecithene®
do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów, balkonów i tarasów

 � Do przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej izolacji podłoży nie podle-
gających odkształceniom.

 � Do izolowania cokołów, murów oporowych, zewnętrznych ścian 
piwnic.

 � Do zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych, betonowych i murowych, 
zarówno przed wilgocią jak i wodą.

 � Do zastosowań w zbiornikach na wodę (głębokość do 15 m), w tym 
na wodę pitną.

 � Może być stosowana jako izolacja pośrednia przed zastosowaniem 
izolacji bitumicznych.

 � Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

 � Kolor
jasno szary

 � Opakowanie
worek 25 kg

 � Zużycie
ok. 3,2 - 5,6 kg/m2

(w zależności od obciążenia)

 � Dwuskładnikowa, elastyczna izolacja reaktywna.
 � Łączy w sobie zalety grubowarstwowych izolacji bitumicznych oraz 
mineralnych zapraw uszczelniających.

 � Do elastycznego uszczelniania elementów budynków i budowli 
przeciw wilgoci gruntowej, spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej oraz 
wodzie wywierającej ciśnienie hydrostatyczne.

 � Do izolacji piwnic, ścian i płyt fundamentowych, a także balkonów 
i tarasów.

 � Do renowacji istniejących izolacji.
 � Do izolacji zbiorników wodnych oraz odpływów.
 � Jako izolacja pozioma ścian przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.
 � Jako elastyczna izolacja cokołów (również pod tynkami).
 � Mocowanie płyt ochronnych, izolacyjnych i drenażowych.
 � Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

 � Kolor
szary

 � Opakowanie
zestaw 20 kg
komponent A 10 kg
komponent B 2× 5 kg

 � Zużycie
ok. 2,5 - 3,2 kg/m2

(w zależności od obciążenia)

Mineralna zaprawa uszczelniająca

PCI Barraseal® CS
do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementów

Elastyczna dwukomponentowa izolacja reaktywna

PCI Barraseal® Turbo
do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów oraz elementów betonowych



Podstawa sukcesu  
- trwała ochrona fundamentów.

Temat prawidłowej izolacji tej części budynku, która znajduje się poniżej poziomu terenu, jest 

często bagatelizowany. Być może wynika to ze starej zasady, że czego oczy nie widzą, tego 

sercu nie żal. Fundamenty i ściany fundamentowe to przecież tzw. roboty zanikające. Po zasy-

paniu wykopu nie widać już, co się tam właściwie dzieje. Takie podejście powoduje jednak, że 

gdy problemy zaistnieją, staną się widoczne z pewnym opóźnieniem, ale ich efekty będą zwielo-

krotnione przez czas, gdy właśnie pozostawały niewidoczne, a koszty leczenia będą kilkukrotnie 

(a nawet kilkunastokrotnie) wyższe, niż koszty prawidłowej profilaktyki.

Zagadnienie prawidłowej hydroizolacji zyskuje na znaczeniu, jeśli mamy do czynienia z budynkiem 

podpiwniczonym (choć i tych podpiwniczonych nie wolno lekceważyć). Już chyba nikt nie oczeku-

je, że w swym wymarzonym domu będzie miał wilgotne pomieszczenie, gdzie będzie mógł trzymać 

ziemniaki i słoiki z zapasami na zimę. Pomieszczenia piwniczne pełnią dziś już nie tylko rolę gospo-

darczą, ale stanowią miejsce rekreacji – urządzamy tam domowe siłownie, pokoje do realizacji swo-

jego hobby, miejsca spotkań z przyjaciółmi i rodziną, a nawet domowe miejsca cichej pracy.

Funkcjonuje, niestety również wśród niektórych architektów i inżynierów, upraszczająca problem zasada, mówiąca, iż 

hydroizolacja to nic trudnego – wystarczy „posmarować czarnym”. Zasada ta zrobiła już wiele złego, choć można by się 

z nią nawet i zgodzić. Jednak pod jednym warunkiem. Że owo „czarne” będzie odpowiedniej jakości i pozwoli w sposób 

nieskomplikowany wykonać izolację ciągłą, całkowicie nieprzepuszczalną dla wody i stanowiącą pewne zabezpieczenie 

budynku i jego elementów przed przenikaniem i wnikaniem wody, bez względu na typ obciążenia wilgocią. Takim właśnie 

materiałem jest produkt PCI Pecimor® 2K.



PCI Pecimor® 2K to modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca. Nakładana w postaci półpłynnej, po 

wyschnięciu i związaniu tworzy elastyczną, ciągłą i całkowicie nieprzepuszczalną dla wody powłokę. W odróżnieniu od 

materiałów rolowych (pap i folii) umożliwia wykonania powłoki bezszwowej, tzn. bez połączeń, które stanowią pierwsze 

potencjalne miejsce przecieków. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, co oznacza pełne z nim 

połączenie (stan praktycznie niemożliwy do osiągnięcia w przypadku zastosowania przywołanych już pap oraz folii), 

a tym samym brak możliwości przesiąkania wody. Dzięki swej elastyczności może być stosowana nie tylko na ścianach 

z betonu, ale również tych wykonanych z elementów drobnowymiarowych, takich jak cegły, pustaki czy bloczki betono-

we, i to bez konieczności ich tynkowania. Posiada również zdolność do mostkowania rys, jeśli takie w podłożu się poja-

wią. W swoim składzie nie zawiera rozpuszczalników organicznych (emulgatorem jest woda – o ironio, ta sama, przed 

którą ma chronić), dzięki czemu może być nakładana na podłoża matowo-wilgotne (nie muszą być całkowicie wyschnię-

te) oraz może być stosowana w połączeniu z materiałami z polistyrenu (np. polistyrenem ekstrudowanym, stosowanym 

do ocieplania ścian fundamentowych).

Obok tych wszystkich zalet wyrób PCI Pecimor® 2K posiada jeszcze jedną. Jest niezwykle wygodny w obróbce. Do jego 

wbudowania nie potrzeba żadnych skomplikowanych narzędzi – wystarczą paca, kielnia i wiertarka z mieszadłem. Dzięki 

wypełnieniu polistyrenowemu aplikacja jest bardzo łatwa, a konsystencja, właściwości wysychania i późniejsza przyczep-

ność do wielu materiałów (takich jak metale czy tworzywa sztuczne) zapewniają pewne i nieskomplikowane wykonanie 

uszczelniania tzw. miejsc krytycznych (połączeń ściany z ławą fundamentową, miejsc przyłącza instalacji, szczelin dylata-

cyjnych, itp.). Nie trzeba też obawiać się deszczu – materiał uzyskuje odpowiednią odporność już po ok. 4 godzinach.

Nawet osoba nieposiadająca fachowej wiedzy, przestrzegając jedynie zaleceń, które znajdują się w karcie technicznej 

produktu PCI Pecimor® 2K, może „posmarować czarnym” tak, aby zapewnić pełną ochronę przed wilgocią oraz wodą, 

występującą w gruncie.



BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12 

63 - 100 Śrem

tel. 61 636 63 00 

faks 61 636 63 14

www.pci-polska.pl

pci-polska@basf.com
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Doradztwo techniczne:
662 190 340 Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Wolsztyn, Międzychód
602 788 862 Poznań, Piła, Bydgoszcz, Toruń, Leszno
604 556 258 Poznań, Konin, Kalisz, Wieluń, Ostrów Wlkp.
608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko‑Biała
61 636 63 00 Kraków, Zakopane
602 147 914 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
692 461 724 Lublin, Zamość, Biała Podlaska
600 317 724
660 662 459

Warszawa, Łódź, Płock, Siedlce, Garwolin

662 190 334 Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Nowy Sącz
604 977 899 Białystok, Suwałki
882 176 590 Gdańsk, Gdynia, Elbląg
882 176 585 Koszalin, Szczecin
61 636 63 00 Olsztyn, Ełk, Grudziądz
61 636 63 00 Słupsk

callto://+48616366300
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