
NAPRAWA BETONU I ŻELBETU

Pełna zgodność z normą PN‑EN 1504

Szybkie, skuteczne i trwałe rozwiązania naprawcze

Doskonałe parametry robocze i użytkowe





3

SPIS TREŚCI

NAPRAWA BETONU I ŻELBETU

1. Wstęp
Firma PCI oferuje proste, bezpieczne i szybkie w użyciu produkty do systemowej, konstrukcyjnej i niekonstrukcyjnej na‑
prawy betonu i żelbetu. Podstawą tego systemu jest rodzina produktów PCI Nanocret®, której wszystkie składniki spełniają 
wymagania normy PN‑EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności”. Przy zastosowaniu produktów PCI możliwa jest zarówno ręczna naprawa miej‑
scowa jak maszynowa renowacja dużych powierzchni ścian, słupów, stropów, posadzek i innych elementów budynków 
i budowli. Prace naprawcze obejmują zabezpieczenie zbrojenia, odtworzenie betonu, wypełnienie rys i wykonanie ochrony 
powierzchni. Niniejsza broszura prezentuje przykładowe, najczęściej stosowane rozwiązania. W przypadku konieczności ich 
modyfikacji do indywidualnych potrzeb konkretnego obiektu, należy kontaktować się z regionalnymi doradcami techniczno‑
‑handlowymi PCI.
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Na schemacie poniżej przedstawiono typowe czynności, 
składające się na miejscową naprawę ściany żelbetowej. Na 
wstępie należy przygotować podłoże, tzn. usunąć odspojone 
i zdegradowane fragmenty betonu, a także ewentualne 
warstwy antyadhezyjne oraz odsłonić zbrojenie.
Jeżeli zbrojenie jest skorodowane, trzeba usunąć stykający 
się z nim beton w takim zakresie, aby na długości ok. 20 mm 
odsłonić pręt w całym obwodzie pozbawiony oznak koro‑
zji. Oczyścić zbrojenie z korozji do stopnia czystości Sa 2 
wg PN‑EN ISO 8501‑1/PN‑ISO 12944‑4. Podłoże winno być 
odpylone.

1  Zabezpieczenie antykorozyjne

2  Zaprawa naprawcza

3  Szpachlówka powierzchniowa

4  Ochrona powierzchni

1 2 3 4

2. Naprawy ścian
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1  Zabezpieczenie antykorozyjne

PCI Nanocret® AP
1‑składnikowa cementowa zaprawa antykorozyjna do ochrony zbrojenia i mostek sczepny do łą‑
czenia w metodzie „mokro na mokro” betonu podłoża z zaprawami naprawczymi.
Zgodna z PN‑EN 1504‑7.
Zawiera aktywne inhibitory korozji ‑ wymaga wstępnego oczyszczenia zbrojenia 
jedynie do stopnia Sa 2 wg PN‑EN ISO 8501‑1/PN‑ISO 12944‑4.
Jako warstwa antykorozyjna na zbrojeniu: 2 warstwy o grubości po ok. 1 mm; drugą 
warstwę można nakładać po ok. 30 ‑ 90* minutach od aplikacji pierwszej warstwy;
po ok. 2* godzinach można aplikować zaprawy reprofilacyjne ręcznie, a po 
ok. 8* godzinach natryskowo.

2  Zaprawa naprawcza

PCI Nanocret® R2
Lekka cementowa zaprawa naprawcza do elementów betonowych, żelbetowych i murowanych.
Do ścian, posadzek i sufitów.
Zawiera zbrojenie rozproszone.
Zaprawa PCC, klasyfikowana jako R2 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 25 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 3 ‑ 100 mm.
Po ok. 4* godzinach możliwość wykonywania dyfuzyjnie otwartych powłok malar‑
skich, po ok. 3* dniach możliwość pełnego obciążania.

lub

PCI Nanocret® R3
Uniwersalna cementowa zaprawa naprawcza do konstrukcyjnych elementów betonowych 
i żelbetowych.
Do posadzek, ścian i sufitów.
Zawiera zbrojenie rozproszone.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R3 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 35 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 3 ‑ 45 mm.
Możliwość wchodzenia po ok. 1* dniu i możliwość pełnego obciążania po 
ok. 3* dniach.

lub

PCI Nanocret® R4 SM
Wysokowytrzymała cementowa zaprawa naprawcza do konstrukcyjnych elementów betono‑
wych i żelbetowych.
Do posadzek, ścian i sufitów.
Zawiera zbrojenie rozproszone.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R4 wg PN‑EN 1504‑3.
Posiada aprobatę IBDiM nr AT/2014‑02‑3053.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 50 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 6 ‑ 40 mm.
Możliwość wchodzenia po ok. 1* dniu i możliwość pełnego obciążania po 
ok. 3* dniach.

3  Szpachlówka powierzchniowa

PCI Nanocret® FC
Wzmacniana włóknami szpachlówka cementowa do wyrównywania ścian i sufitów.
Zawiera zbrojenie rozproszone, o wysokiej dyfuzyjności pary wodnej, odporna 
na działanie czynników atmosferycznych, karbonatyzację i agresję soli do zwalcza‑
nia gołoledzi.
Zaprawa PCC, klasyfikowana jako R2 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 25 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 1 ‑ 10 mm.
Czas użycia ok. 45* minut, już po ok. 4* godzinach możliwość wykonywania dyfu‑
zyjnie otwartych powłok malarskich.

4  Ochrona powierzchni

Patrz Rozdział 3. Zabezpieczenie powierzchni

Usunięcie ze zbrojenia rdzy i starych 

powłok malarskich.

Nałożenie kryjąco w 2 warstwach 

zaprawy ochronnej PCI Nanocret® AP.

Zwilżenie podłoża betonowego do stanu 

matowo‑wilgotnego lub pokrycie go 

zaprawą kontaktową PCI Nanocret® AP.

Aplikacja pierwszej warstwy zaprawy 

reprofilacyjnej (w przypadku użycia 

zaprawy kontaktowej nanosić na niej 

metodą „mokro na mokro”).

Aplikacja kolejnych warstw zaprawy 

reprofilacyjnej.

Wyrównanie i po krótkiej przerwie 

zatarcie powierzchni.

*  Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność względna 
skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność względna wydłużają podane czasy.
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W celu zapewnienia trwałości elementów betonowych 
i żelbetowych, należy chronić je przed wnikaniem wody 
i szkodliwych gazów, zwłaszcza CO2 (powodującego karbo‑
natyzację betonu) i SO2. Skuteczną ochronę zapewniają tu 
impregnaty hydrofobizujące oraz powłoki malarskie, które 
dodatkowo – dzięki swej bogatej kolorystyce – podnoszą 
estetykę powierzchni betonowej. Oferowane przez PCI 
materiały do zabezpieczenia powierzchni spełniają (podobnie 
jak zaprawy naprawcze) wymogi normy PN‑EN 1504.

1  Zabezpieczenie antykorozyjne

2  Zaprawa naprawcza

3  Szpachlówka powierzchniowa

4  Ochrona powierzchni

4  ochrona powierzchni

PCI Silconal® 303
Impregnat hydrofobizujący do elewacji i nawierzchni betonowych.
1‑składnikowy roztwór wodny alkoksysilanu alkilu; do posadzek, ścian i sufitów.
Spełnia wymagania PN‑EN 1504‑2 dla I. klasy głębokości penetracji.
Przezroczysty – nie zmienia barwy ani faktury betonu. Dzięki głębokiej penetra‑
cji w strukturze betonu (2 ‑ 4 mm) skutecznie redukuje wnikanie wody, chlorków 
i szkodliwych gazów. Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej. Zapewnia wielolet‑
nią ochronę przed negatywnym oddziaływaniem zmiennych warunków atmosfe‑
rycznych, zabrudzeniem, porostem alg i powstawaniem wysoleń.
Może być aplikowany ręcznie lub natryskowo, na podłożach suchych lub lekko 
wilgotnych. Po wyschnięciu możliwość przemalowania powłokami barwnymi PCI 
Betonfinish® W i PCI Polyflex®. 

lub

PCI Betonfinish W
Powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji betonowych.
1‑składnikowa dyspersja wodna na bazie czystego akrylanu do ścian i sufitów.
Spełnia wymagania PN‑EN 1504‑2 oraz aprobaty IBDiM nr AT/2014‑02‑3030. Nie‑
palna (klasa A2‑s1,d0 wg EN 13501‑1).
Dostępna w wielu kolorach. Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, a jednocześ‑
nie skutecznie chroniąca przed wnikaniem szkodliwych gazów i jonów chlorko‑
wych. Długoletnia skuteczna ochrona betonu przed oddziaływaniem zmiennych 
warunków atmosferycznych.
Już po ok. 3* godzinach odporna na deszcz.

lub

Natryskowa aplikacja powłoki PCI 

Polyflex® jako elastycznej ochrony 

przed karbonatyzacją betonowej ściany 

garażu podziemnego.

1 2 3 4

3. Zabezpieczenie powierzchni

Natryskowa aplikacja PCI Silconal® 

303 ‑ impregnacja ściany w celu 

zabezpieczenia jej przed wnikaniem 

wody i zanieczyszczeń bez konieczności 

wykonywania powłoki.



Alternatywne hydrofobizacje z rodziny PCI Silconal:
PCI Silconal 303 ‑  wysoce paroprzepuszczalny impregnat, chroniący przed 

zabrudzeniami, wysoleniami i porostami
PCI Silconal AG ‑   semipermanentne, odnawialne zabezpieczenie antygraffiti 

na bazie przezroczystych wosków

9

PCI Polyflex®
Elastyczna powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji betonowych.
1‑składnikowa dyspersja wodna na bazie czystego akrylanu do ścian i sufitów.
Spełnia wymagania PN‑EN 1504‑2 oraz aprobaty IBDiM nr AT/2014‑02‑3030. Nie‑
palna (klasa A2‑s1,d0 wg EN 13501‑1).
Dostępna w wielu kolorach. Elastyczna – mostkuje rysy podłoża o rozwartości 
do 0,3 mm. Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, a jednocześnie skutecznie 
chroniąca przed wnikaniem szkodliwych gazów i jonów chlorkowych. Długo‑
letnia skuteczna ochrona betonu przed oddziaływaniem zmiennych warunków 
atmosferycznych.
Już po ok. 3* godzinach odporna na deszcz.

lub

PCI Silconal® AG
Powłoka ochronna antygarffiti do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
1‑składnikowa powłoka na bazie wosków dyspersyjnych do pionowych powierzch‑
ni mineralnych
Ekologiczna – nie zawiera rozpuszczalników. Łatwa w użyciu i odnawianiu. Bez‑
barwna i bezzapachowa. Odporna na ścieranie mechaniczne. Wykazuje dobrą 
przyczepność do farb elewacyjnych, tynków i okładzin kamiennych. 
Już po ok. 24* godzinach odporna na deszcz.

*  Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność względna 
skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność względna wydłużają podane czasy.
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Uszkodzone krawędzie słupów to nie tylko problem este‑
tyczny. Zależnie od wielkości powierzchni i głębokości 
ubytku, może dojść nawet do utraty stateczności elementu 
wskutek braku wymaganego przekroju betonu i zbroje‑
nia. Produkty PCI Nanocret®, w pełni zgodne z normą 
PN‑EN 1504, doskonale nadają się do konstrukcyjnej na‑
prawy takich uszkodzeń. Są one łatwe w użyciu i zapewniają 
bardzo szybki postęp prac.

1  Zabezpieczenie antykorozyjne

2  Zaprawa naprawcza

3  Szpachlówka powierzchniowa

1 2

3

4. Naprawy słupów
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Wypełnienie kawern szpachlówką 

powierzchniową PCI Nanocret® FC.

Na wstępie należy przygotować podłoże, tzn. usunąć odspojone i zdegradowane 
fragmenty betonu, a także ewentualne warstwy antyadhezyjne oraz odsłonić zbro‑
jenie. Jeżeli zbrojenie jest skorodowane, trzeba usunąć stykający się z nim beton 
w takim zakresie, aby na długości ok. 20 mm odsłonić pręt w całym obwodzie 
pozbawiony oznak korozji. Oczyścić zbrojenie z korozji do stopnia czystości Sa 2 
wg PN‑EN ISO 8501‑1/PN‑ISO 12944‑4. Podłoże winno być odpylone.

1  Zabezpieczenie antykorozyjne

PCI Nanocret® AP
1‑składnikowa cementowa zaprawa antykorozyjna do ochrony zbrojenia i mostek sczepny do łą‑
czenia w metodzie „mokro na mokro” betonu podłoża z zaprawami naprawczymi.
Zgodna z PN‑EN 1504‑7.
Zawiera aktywne inhibitory korozji ‑ wymaga wstępnego oczyszczenia zbrojenia 
jedynie do stopnia Sa 2 wg PN‑EN ISO 8501‑1/PN‑ISO 12944‑4.
Jako warstwa antykorozyjna na zbrojeniu: 2 warstwy o grubości po ok. 1 mm; 
drugą warstwę można nakładać po ok. 30 ‑ 90* minutach od aplikacji pierwszej 
warstwy; 
po ok. 2* godzinach można aplikować zaprawy reprofilacyjne ręcznie, a po 
ok. 8* godzinach natryskowo.

2  Zaprawa naprawcza

PCI Nanocret® R3
Uniwersalna cementowa zaprawa naprawcza do konstrukcyjnych elementów betonowych 
i żelbetowych.
Do posadzek, ścian i sufitów.
Zawiera zbrojenie rozproszone.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R3 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 35 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 3 ‑ 45 mm.
Możliwość wchodzenia po ok. 1* dniu i możliwość pełnego obciążania po ok. 3* dniach.

lub

PCI Nanocret® R4 SM
Wysokowytrzymała cementowa zaprawa naprawcza do konstrukcyjnych elementów betono‑
wych i żelbetowych.
Do posadzek, ścian i sufitów.
Zawiera zbrojenie rozproszone.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R4 wg PN‑EN 1504‑3.
Posiada aprobatę IBDiM nr AT/2014‑02‑3053.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 50 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 6 ‑ 40 mm.
Możliwość wchodzenia po ok. 1* dniu i możliwość pełnego obciążania po ok. 3* dniach.

lub

PCI Nanocret® R4 Fluid
Rozpływna zaprawa naprawcza do elementów betonowych i żelbetowych.
Samozagęszczalna ‑ nie wymaga wibrowania.
Zawiera zbrojenie rozproszone.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R4 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 55 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 20 ‑ 200 mm.
Możliwość rozdeskowania po ok. 4* godzinach i możliwość przemalowania po 
ok. 3* dniach.

3  Szpachlówka powierzchniowa

PCI Nanocret® FC
Wzmacniana włóknami szpachlówka cementowa do wyrównywania ścian i sufitów.
Zawiera zbrojenie rozproszone, o wysokiej dyfuzyjności pary wodnej, odporna 
na działanie czynników atmosferycznych, karbonatyzację i agresję soli do zwalcza‑
nia gołoledzi.
Zaprawa PCC, klasyfikowana jako R2 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 25 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 1 ‑ 10 mm.
Czas użycia ok. 45* minut, już po ok. 4* godzinach możliwość wykonywania dyfu‑
zyjnie otwartych powłok malarskich.

Usunięcie zdegradowanego chlorkami 

betonu w garażu.

Zabezpieczenie zbrojenia zaprawą 

z aktywnymi inhibitorami korozji – PCI 

Nanocret® AP.

Aplikacja wysokowytrzymałej, samoza‑

gęszczalnej zaprawy PCI Nanocret® R4 

Fluid w miejscu o dużym zagęszczeniu 

zbrojenia.

Słup wykończony szpachlówką PCI 

Nanocret® FC.

*  Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności 
powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgot-
ność względna skracają, niższa temperatura 
i wyższa wilgotność względna wydłużają 
podane czasy.
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Produkty PCI spełniają także w pełni wymagania stawiane 
specjalistycznym naprawom betonu i żelbetu w inżynierskich 
obiektach komunikacyjnych (mostach, wiaduktach, estaka‑
dach) i przemysłowych, w tym narażonych na oddziaływanie 
substancji chemicznie agresywnych (np. zbiorników kwasów 
i zasad).

1  Zabezpieczenie antykorozyjne

2  Zaprawa kontaktowa

3  Zaprawa naprawcza

4  Szpachlówka powierzchniowa

5  Ochrona powierzchni

1

2

3 4 5

5.  Naprawy obiektów komunikacyjnych 
i przemysłowych
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Profilowanie powierzchni PCI Nanocret® 

R4 SM.

1  Zabezpieczenie antykorozyjne

PCI Nanocret® AP
1‑składnikowa cementowa zaprawa antykorozyjna do ochrony zbrojenia i mostek sczepny do łą‑
czenia w metodzie „mokro na mokro” betonu podłoża z zaprawami naprawczymi.
Zgodna z PN‑EN 1504‑7.
Zawiera aktywne inhibitory korozji ‑ wymaga wstępnego oczyszczenia zbrojenia 
jedynie do stopnia Sa 2 wg PN‑EN ISO 8501‑1/PN‑ISO 12944‑4.
Jako warstwa antykorozyjna na zbrojeniu: 2 warstwy o grubości po ok. 1 mm; 
drugą warstwę można nakładać po ok. 30 ‑ 90* minutach od aplikacji pierwszej 
warstwy;
po ok. 2* godzinach można aplikować zaprawy reprofilacyjne ręcznie, a po 
ok. 8* godzinach natryskowo.

2  Zaprawa kontaktowa

PCI Nanocret® AP

3  Zaprawa naprawcza

PCI Nanocret® R4 SM
Wysokowytrzymała cementowa zaprawa naprawcza do konstrukcyjnych elementów betono‑
wych i żelbetowych.
Do posadzek, ścian i sufitów.
Zawiera zbrojenie rozproszone.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R4 wg PN‑EN 1504‑3.
Posiada aprobatę IBDiM nr AT/2014‑02‑3053.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 50 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 6 ‑ 40 mm.
Możliwość wchodzenia po ok. 1* dniu i możliwość pełnego obciążania po 
ok. 3* dniach.

4  Szpachlówka powierzchniowa

PCI Barrafill® 305
Cementowa zaprawa szpachlowa do równania elementów betonowych
Paroprzepuszczalna, odporna na działanie czynników atmosferycznych, karbonaty‑
zację i agresję soli do zwalczania gołoledzi.
Zaprawa PCC, klasyfikowana jako R2 wg PN‑EN 1504‑3.
Posiada aprobatę IBDiM nr AT/2014‑02‑3053.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 30 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 1 ‑ 5 mm.

5  ochrona powierzchni

PCI Silconal® 303
Impregnat hydrofobizujący do elewacji i nawierzchni betonowych.
1‑składnikowy roztwór wodny alkoksysilanu alkilu do posadzek, ścian i sufitów.
Spełnia wymagania PN‑EN 1504‑2 dla I. klasy głębokości penetracji.
Przezroczysty – nie zmienia barwy ani faktury betonu. Dzięki głębokiej penetra‑
cji w strukturze betonu (2 ‑ 4 mm) skutecznie redukuje wnikanie wody, chlorków 
i szkodliwych gazów. Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej. Zapewnia wielolet‑
nią ochronę przed negatywnym oddziaływaniem zmiennych warunków atmosfe‑
rycznych, zabrudzeniem, porostem alg i powstawaniem wysoleń.
Może być aplikowany ręcznie lub natryskowo, na podłożach suchych lub lekko 
wilgotnych. Po wyschnięciu możliwość przemalowania powłokami barwnymi PCI 
Betonfinish® W i PCI Polyflex®. 

lub

Aplikacja PCI Nanocret® R4 SM 

na moście.

Aplikacja PCI Nanocret® R4 SM na po‑

sadzce hali w magazynie produktów 

chemicznych.

Nałożenie zaprawy kontaktowej PCI 

Nanocret® AP.

Na wstępie należy przygotować podłoże, tzn. usunąć odspojone i zdegradowane 
fragmenty betonu, a także ewentualne warstwy antyadhezyjne oraz odsłonić zbro‑
jenie. Jeżeli zbrojenie jest skorodowane, trzeba usunąć stykający się z nim beton 
w takim zakresie, aby na długości ok. 20 mm odsłonić pręt w całym obwodzie 
pozbawiony oznak korozji. Oczyścić zbrojenie z korozji do stopnia czystości Sa 2 
wg PN‑EN ISO 8501‑1/PN‑ISO 12944‑4. Podłoże winno być odpylone.
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PCI Betonfinish® W
Powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji betonowych.
1‑składnikowa dyspersja wodna na bazie czystego akrylanu do ścian i sufitów.
Spełnia wymagania PN‑EN 1504‑2 oraz aprobaty IBDiM nr AT/2014‑02‑3030. Nie‑
palna (klasa A2‑s1,d0 wg EN 13501‑1).
Dostępna w wielu kolorach. Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, a jednocześ‑
nie skutecznie chroniąca przed wnikaniem szkodliwych gazów i jonów chlorko‑
wych. Długoletnia skuteczna ochrona betonu przed oddziaływaniem zmiennych 
warunków atmosferycznych.
Już po ok. 3* godzinach odporna na deszcz.

lub

PCI Polyflex®
Elastyczna powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji betonowych.
1‑składnikowa dyspersja wodna na bazie czystego akrylanu do ścian i sufitów.
Spełnia wymagania PN‑EN 1504‑2 oraz aprobaty IBDiM nr AT/2014‑02‑3030. Nie‑
palna (klasa A2‑s1,d0 wg EN 13501‑1).
Dostępna w wielu kolorach. Elastyczna – mostkuje rysy podłoża o rozwartości 
do 0,3 mm. Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, a jednocześnie skutecznie 
chroniąca przed wnikaniem szkodliwych gazów i jonów chlorkowych. Długo‑
letnia skuteczna ochrona betonu przed oddziaływaniem zmiennych warunków 
atmosferycznych.
Już po ok. 3* godzinach odporna na deszcz.

lub

PCI Pecimor® 2K
Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów.
2‑składnikowa: wodna dyspersja bitumu i zaprawa cementowa.
Wodoszczelna i elastyczna – mostkuje rysy podłoża o rozwartości do 2,5 mm.
Odporna na obecne w gruncie i wodach gruntowych substancje agresywne w sto‑
sunku do betonu.
Klasyfikowana jako CB2 – W2 A – C2 A wg PN‑EN 15814.
Posiada aprobatę IBDiM nr AT/2014‑02‑3032 oraz aprobatę ITB nr 
AT‑15‑6824/2012.
Odporna na deszcz po ok. 4* godzinach, możliwość obciążenia wodą po 
ok. 2* dniach.

lub

PCI Apokor® CR
Elastyczna powłoka epoksydowo‑poliuretanowa do ochrony i izolacji przeciwwodnej betonu.
2‑składnikowa, wysokoelastyczna, wysokoodporna na środowiska agresywne, 
m.in. sole odladzające, siarczany, karbonatyzację, zamrażanie i rozmrażanie.
Spełnia wymogi normy PN‑EN 1504‑2.
Odporna na deszcz po ok. 4* godzinach, możliwość obciążenia wodą po 
ok. 2* dniach.

*  Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność względna 
skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność względna wydłużają podane czasy.
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■  unikalna na rynku: płynna zaprawa 
naprawcza CC – w pełni zgodna 
z klasą R4 wg PN EN 1504‑3 

■  zaprawa samozagęszczalna – nie 
wymaga wibrowania

■  szybki przyrost wytrzymałości 
i wysokie wytrzymałości końcowe

Doskonała przyczepność!
Nanocret® R4 Fluid 
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Często elementy betonowe czy żelbetowe wymagają jedynie 
niewielkich napraw kosmetycznych. Na przykład trzeba 
ponownie wyprofilować ostre kanty czy naroża ze wzglę‑
dów bezpieczeństwa użytkowania lub jedynie z powodów 
wizualnych. Dzięki szybkowiążącym zaprawom PCI naprawy 
takie można wykonać bardzo szybko, ograniczając do nie‑
zbędnego minimum czas wyłączenia elementu z eksploatacji.

1 2

1  Zaprawa naprawcza

2  Szpachlówka powierzchniowa

6.  Naprawy kosmetyczne we wnętrzach i na zewnątrz 
budynków
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1  Zaprawa naprawcza

PCI Polyfix® 30 sek.
Błyskawiczna zaprawa cementowa do montażu i uszczelniania przecieków wody.
Do błyskawicznego montażu wszelkiego rodzaju kotew i przejść rurowych oraz 
do tamponażu powierzchniowego miejsc infiltracji wody.
Czas użycia: ok. 30* sekund.

lub

PCI Polyfix® plus
Zaprawa cementowa do szybkich robót montażowych.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R3 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie:
 ‑ po 6* godzinach: ≥ 18 MPa
 ‑ po 1* dniu w deskowaniu i 27* dniach w wodzie: ≥ 45 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 5 ‑ 50 mm, z dodatkowym kruszywem – do 100 mm.
Nie wymaga gruntowania ani zaprawy kontaktowej.
Czas utwardzania: 5* minut od wymieszania z wodą.

lub

PCI Repafix®
Szpachlówka cementowa do napraw i profilowania posadzek, ścian i stopni schodowych.
Zaprawa klasyfikowana jako CSIV wg PN‑EN 998‑1.
Do napraw miejscowych: na długości do ok. 1,5 m lub na powierzchni 
do ok. 0,5 m2.
Grubość pojedynczej warstwy: 2 ‑ 50 mm.
Po 90* minutach umożliwia wchodzenie, po 1* dniu – pełne obciążanie.

lub

PCI Nanocret® R2
Lekka cementowa zaprawa naprawcza do elementów betonowych, żelbetowych i murowanych.
Do ścian, posadzek i sufitów.
Zawiera zbrojenie rozproszone.
Zaprawa PCC, klasyfikowana jako R2 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 25 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 3 ‑ 100 mm.
Po ok. 4* godzinach możliwość wykonywania dyfuzyjnie otwartych powłok malar‑
skich, po ok. 3* dniach możliwość pełnego obciążania.

lub

PCI Barrafill® 305
Cementowa zaprawa szpachlowa do równania elementów betonowych.
Paroprzepuszczalna, odporna na działanie czynników atmosferycznych, karbonaty‑
zację i agresję soli do zwalczania gołoledzi.
Zaprawa PCC, klasyfikowana jako R2 wg PN‑EN 1504‑3.
Posiada aprobatę IBDiM nr AT/2014‑02‑3053.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 30 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 1 ‑ 5 mm.

2  Szpachlówka powierzchniowa

PCI Nanocret® FC
Wzmacniana włóknami szpachlówka cementowa do wyrównywania ścian i sufitów.
Zawiera zbrojenie rozproszone, o wysokiej dyfuzyjności pary wodnej, odporna 
na działanie czynników atmosferycznych, karbonatyzację i agresję soli do zwalcza‑
nia gołoledzi.
Zaprawa PCC, klasyfikowana jako R2 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 25 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 1 ‑ 10 mm.
Czas użycia ok. 45* minut, już po ok. 4* godzinach możliwość wykonywania dyfu‑
zyjnie otwartych powłok malarskich.

*  Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność względna 
skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność względna wydłużają podane czasy.

Błyskawiczne uszczelnianie przecieków 

zaprawą PCI Polyfix® 30 Sek..

Wypełnianie raków i kawern przy użyciu 

PCI Pollyfix® plus.

Wypełnianie wnęk i profilowanie naroży 

masą PCI Nanocret® R2.

Aplikacja powierzchniowej zaprawy PCI 

Nanocret® FC.
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W wyniku ruchu pojazdów, oddziaływania warunków atmo‑
sferycznych i innych obciążeń mechanicznych nawet bardzo 
wytrzymałe nawierzchnie drogowe ulegają miejscowym 
uszkodzeniom. Do naprawy takich uszkodzeń PCI oferuje 
zarówno szybko, jak i normalnie wiążące zaprawy napraw‑
cze. Wszystkie te produkty charakteryzują się bardzo niskim 
skurczem i skutecznie zapobiegają wnikaniu wody i szkodom 
mrozowym.

1 / 2

1  Płynna zaprawa naprawcza

2  Plastyczna zaprawa naprawcza

7.  Naprawy nawierzchni drogowych i posadzek 
betonowych
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1  Płynna zaprawa naprawcza

PCI Repafast® Fluid
Wysokowytrzymała rozpływna zaprawa naprawcza do nawierzchni komunikacyjnych i przemy‑
słowych.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R4 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 90 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 10 ‑ 100 mm, z dodatkowym kruszywem – do 150 mm.
Możliwość aplikacji w temperaturze od ‑10 ºC.
Odporna na sole przeciwoblodzeniowe.
Skurcz wysychania po 28 dniach wg EN 12617‑4: ≤ 0,3 mm/m.

lub

PCI Nanocret® R4 Fluid
Rozpływna zaprawa naprawcza do elementów betonowych i żelbetowych.
Samozagęszczalna ‑ nie wymaga wibrowania; odporna na sole 
przeciwoblodzeniowe.
Zawiera zbrojenie rozproszone.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R4 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 55 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 20 ‑ 200 mm.
Możliwość rozdeskowania po ok. 4* godzinach i możliwość przemalowania po 
ok. 3* dniach.

2  Plastyczna zaprawa naprawcza

PCI Repafast® Tixo
Wysokowytrzymała plastyczna zaprawa naprawcza do nawierzchni komunikacyjnych i przemy‑
słowych.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R4 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach zgodnie z EN 12190: ≥ 85 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 10 ‑ 100 mm, z dodatkowym kruszywem 
– do 150 mm.
Możliwość aplikacji w temperaturze od ‑10 ºC.
Odporna na sole przeciwoblodzeniowe.
Skurcz wysychania po 28 dniach wg EN 12617‑4: ≤ 0,3 mm/m.

lub

PCI Polyfix® plus
Zaprawa cementowa do szybkich robót montażowych.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R3 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie:
 ‑ po 6* godzinach: ≥ 18 MPa
 ‑ po 1* dniu w deskowaniu i 27* dniach w wodzie: ≥ 45 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 5 ‑ 50 mm, z dodatkowym kruszywem – do 100 mm.
Nie wymaga gruntowania ani zaprawy kontaktowej.
Czas utwardzania: 5* minut od wymieszania z wodą.

*  Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność względna 
skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność względna wydłużają podane czasy.

Reprofilacja nawierzchni posadzki beto‑

nowej z użyciem PCI Repafast® Tixo.

Równanie posadzki betonowej płynną 

masą PCI Repafast® Fluid.

Zalanie ubytków nawierzchni betonowej 

zaprawą PCI Nanocret® Fluid.

Montaż kręgów studzienki na zaprawie 

PCI Polyfix® plus.

Naprawa ubytków nawierzchni pla‑

styczną zaprawą PCI Repafast® Tixo.
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Budowle betonowe oraz jastrychy cementowe podlegają 
w okresie swego istnienia bardzo zróżnicowanym obciąże‑
niom. Ich następstwem mogą być rysy i pęknięcia, wywołane 
np. zróżnicowanym osiadaniem fundamentów. Uszkodzenia 
te można trwale usunąć metodą prawidłowo przeprowadzo‑
nej siłowej iniekcji ciśnieniowej z użyciem żywicy epoksy‑
dowej. Z kolei żywice poliuretanowe pozwalają na szczelne 
i jednocześnie elastyczne wypełnienie przecieków wody, np. 
pęknięć żelbetowych zbiorników.

1  Przygotowanie

2  Iniekcja ciśnieniowa

3  Grawitacyjne wypełnienie rys w jastrychu1

2

3

8. Elastyczne i siłowe wypełnianie rys
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1  Przygotowanie

PCI Polyfix® plus
Zaprawa cementowa do szybkich robót montażowych.
Zaprawa CC, klasyfikowana jako R3 wg PN‑EN 1504‑3.
Wytrzymałość na ściskanie:
 ‑ po 6* godzinach: ≥ 18 MPa
 ‑ po 1* dniu w deskowaniu i 27* dniach w wodzie: ≥ 45 MPa.
Grubość pojedynczej warstwy: 5 ‑ 50 mm, z dodatkowym kruszywem – do 100 mm.
Nie wymaga gruntowania ani zaprawy kontaktowej.
Czas utwardzania: 5* minut od wymieszania z wodą.
Do wstępnego wypełniania rys i pęknięć, do szpachlowania zaślepiającego po‑
wierzchni rys pomiędzy końcówkami iniekcyjnymi.
Wskazówka: przy iniekcji wysokociśnieniowej stosować zamiennie poliuretanową 
żywicę PCI Collastic®.

2  Iniekcja ciśnieniowa

PCI Apogel® F
Epoksydowa żywica iniekcyjna do siłowego i wodoszczelnego wypełniania rys w betonie.
Zgodna z PN‑EN 1504‑5.
Posiada aprobatę IBDiM nr AT/2014‑02‑3041.
2‑komponentowa żywica o bardzo niskiej lepkości, przeznaczona do rys suchych 
i wilgotnych.
Czas użycia: ok. 120* minut; czas utwardzania: ok. 15* godzin.

lub

PCI Apogel® E
Poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznego i wodoszczelnego wypełniania rys w betonie.
Zgodna z PN‑EN 1504‑5.
Posiada aprobatę IBDiM nr AT/2014‑02‑3041.
2‑komponentowa żywica o bardzo niskiej lepkości, przeznaczona do rys suchych 
i wilgotnych.
Czas użycia: ok. 100* minut; czas utwardzania: ok. 1* dzień.

lub

PCI Apogel® PU
Poliuretanowa żywica iniekcyjna do wstępnego wypełniania rys w betonie.
Posiada aprobatę IBDiM nr AT/2014‑02‑3041.
2‑komponentowa żywica o bardzo niskiej lepkości, przeznaczona do tymczasowe‑
go uszczelniania rys, wypełnionych wodą pod ciśnieniem, w celu przygotowania 
ich do docelowej iniekcji żywicą PCI Apogel® E.
Czas użycia: ok. 5* minut.
Natychmiast po zetknięciu z wodą ulega spienieniu i utwardzeniu.

3  Grawitacyjne wypełnienie rys w jastrychu

PCI Apogel® F
Epoksydowa żywica iniekcyjna do siłowego i wodoszczelnego wypełniania rys w betonie.
Zgodna z PN‑EN 1504‑5.
Posiada aprobatę IBDiM nr AT/2014‑02‑3041.
2‑komponentowa żywica o bardzo niskiej lepkości, przeznaczona do rys suchych 
i wilgotnych.
Czas użycia: ok. 120* minut; czas utwardzania: ok. 15* godzin.
Wskazówka: w celu wypełnienia rys o szerokości ponad 2 mm można do żywicy 
dodać suszone ogniwo piasku kwarcowego.

*  Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność względna 
skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność względna wydłużają podane czasy.

Wypełnianie szerokich rys i pęknięć 

zaprawą PCI Polyfix® plus.

Nawiercenie mijankowo po obu stronach 

rysy otworów na końcówki iniekcyjne.

Osadzenie w odpylonych odwiertach 

końcówek iniekcyjnych.

Iniekcja od dołu ku górze odpowiedniej 

żywicy PCI Apogel®. 
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1

2

Ze względu na naprężenia, np. wywołane zmianami tempe‑
ratury, konieczne jest często wydzielanie określonych części 
obiektów budowlanych i rozgraniczanie ich dylatacjami 
obiektowymi. Dylatacje te stanowią słaby punkt obiektu 
i dlatego muszą być bardzo starannie wykonywane, a często 
także regularnie nadzorowane. Wypełnia się je zazwyczaj 
uszczelniaczami poliuretanowymi o odpowiedniej do danego 
schematu obciążeń elastyczności, wytrzymałości mecha‑
nicznej (np. na ruch kołowy) i odporności chemicznej. Dla 
zapewnienia optymalnej przyczepności uszczelniacza do po‑
wierzchni flankujących dylatacji, stosuje się odpowiednie 
środki gruntujące (primery). W celu uniknięcia niepożądanej, 
trójpłaszczyznowej przyczepności uszczelniacza, montuje się 
pod nim jako podbudowę sznur dylatacyjny.

1  Środek gruntujący (primer)

2  Uszczelniacz

Rodzaje dylatacji

9. Naprawy dylatacji obiektowych

1

2

1

2
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1  Środek gruntujący (primer)

PCI Elastoprimer
Środek gruntujący, zwiększający przyczepność uszczelniaczy PCI.
PCI Elastoprimer 110 – do chłonnych podłoży mineralnych.
PCI Elastoprimer 145 – do podłoży niechłonnych i metalicznych.
PCI Elastoprimer 220 – do aluminium, stali szlachetnej, szkła, kamionki, białej blachy.

2  Uszczelniacz

PCI Elritan® 100
Uszczelniacz poliuretanowy do wykonywania połączeń trwale elastycznych.
Zgodny z PN‑EN 15651‑1.
1‑składnikowy kit poliuretanowy do elastycznych połączeń między betonem, okła‑
dzinami fasadowymi, drewnem i tynkiem.
Dopuszczalne odkształcenie poprzeczne: 25% szerokości spoiny.
Natychmiastowa odporność na deszcz; obciążanie mechaniczne po ok. 1* dniu.

lub

PCI Elritan® 140
Uszczelniacz poliuretanowy do chemoodpornych dylatacji posadzek i nawierzchni drogowych.
Zgodny z PN‑EN 15651‑1.
1‑składnikowy kit poliuretanowy do elastycznych połączeń między betonem, drew‑
nem, metalem, tworzywami sztucznymi i odpornymi na przebarwienia kamieniami 
naturalnymi.
Dopuszczalne odkształcenie poprzeczne: 25% szerokości spoiny.
Natychmiastowa odporność na deszcz; wchodzenie po ok. 1* dniu; pełne obciąża‑
nie mechaniczne po ok. 4* dniach.

lub

PCI Escutan® TF
Uszczelniacz poliuretanowy do obiektów hydrotechnicznych i gospodarki ściekowej.
Zgodny z PN‑EN 15651‑1.
2‑składnikowy kit poliuretanowy do elastycznych połączeń w oczyszczalniach 
ścieków i zbiornikach cieczy agresywnych chemicznie.
Odporny na penetrację korzeni; dopuszczalne ciśnienie hydrostatyczne: 2 bary.
Dopuszczalne odkształcenie poprzeczne: 20% szerokości spoiny.
Czas twardnienia: 36 ‑ 48* godzin.

*  Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność względna 
skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność względna wydłużają podane czasy.

Wkładanie sznura dylatacyjnego w celu 

uniknięcia 3‑płaszczyznowej przyczep‑

ności uszczelniacza.

Kontrola wymaganej głębokości dylatacji 

(min. 10 mm).

Oklejenie taśmą samoprzylepną 

krawędzi dylatacji.

Gruntowanie powierzchni flankujących 

dylatacji odpowiednim środkiem PCI 

Elastoprimer. Przestrzegać czasu 

odpowietrzenia primera.

Usunięcie nadmiaru uszczelniacza 

i wygładzenie jego powierzchni.
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Precyzyjne podlewki i zaprawy kotwiące mają istotny wpływ 
na długowieczność obiektów budowlanych. Obniżają one 
do minimum negatywne oddziaływania na konstrukcje 
ze strony wibracji, generowanych przez różnego rodzaju 
maszyny i urządzenia. W konstrukcjach prefabrykowanych 
zapewniają natomiast pełnopowierzchniowe przenoszenie 
obciążeń ściskających i rozciągających np. ze słupów stalo‑
wych lub żelbetowych na żelbetowe fundamenty. Zaprawy te 
muszą odznaczać się w tym celu bardzo wysokimi parame‑
trami wytrzymałościowymi oraz doskonałą rozpływnością, 
umożliwiającą ich aplikację w przestrzeniach o skomplikowa‑
nych geometrycznie przekrojach bez konieczności wibrowa‑
nia. Podlewka i zaprawa kotwiąca PCI Repaflow® doskonale 
odpowiada tym wymaganiom.

1  Podlewka1

10. Wykonywanie podlewek i zakotwień
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1  Podlewka

PCI Repaflow®
Ekspansywna zaprawa montażowa do zakotwień i podlewek.
Spełnia wymagania normy PN‑EN 1504‑6 jako zaprawa do kotwienia oraz 
PN‑EN 1504‑3 jako zaprawa naprawa naprawcza do betonu w klasie CC R4.
Do warstw o grubości 5 ‑ 100 mm, z dodatkowym kruszywem także > 100 mm.
Wytrzymałość na ściskanie wg EN 196‑1:
‑ po 1 dniu: > 55 MPa,
‑ po 28 dniach: > 90 MPa.
Rozdeskowanie możliwe po 12* godzinach, pełne obciążanie – po 1* dobie.

*  Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność względna 
skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność względna wydłużają podane czasy.

Wykonać deskowanie, wlewać zaprawę 

z jednej strony w celu skutecznego 

odpowietrzenia.

Wypełnić zaszalowaną przestrzeń 

z nadmiarem (przewyższeniem).

Podlewka słupa stalowego.
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11. Alfabetyczny skorowidz produktów

Poliuretanowa żywica 
iniekcyjna do uszczelnia‑
nia rys w betonie

PCI Apogel® E

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, żywica poliuretanowa do uszczelniającej iniekcji 
ciśnieniowej suchych i wilgotnych rys i pęknięć w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, mono‑
litycznych i prefabrykowanych elementach betonowych i żelbetowych. Jakość potwierdzona 
aprobatą techniczną IBDiM nr AT/2014‑02‑3041, zgodna z EN 1504‑5.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Epoksydowa żywica 
iniekcyjna do wypełniania 
rys w betonie

PCI Apogel® F

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa do sklejania siłowego 
metodą iniekcji ciśnieniowej i nieelastycznego wypełniania rys, pęknięć i pustek w konstruk‑
cyjnych i niekonstrukcyjnych elementach betonowych i żelbetowych. Jakość potwierdzona 
aprobatą techniczną IBDiM nr AT/2014‑02‑3041, zgodna z EN 1504‑5.
Przechowywanie: 18 miesięcy.

Poliuretanowa, spienia‑
jąca żywica iniekcyjna 
do uszczelniania rys 
w betonie

PCI Apogel® PU

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wytwarzająca pianę żywica poliuretanowa 
do wstępnej (przed użyciem żywicy PCI Apogel® E) iniekcji ciśnieniowej suchych i wilgotnych 
rys i pęknięć w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych elementach betonowych i żelbetowych. 
Jakość potwierdzona aprobatą techniczną IBDiM nr AT/2014‑02‑3041.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Cementowa zaprawa 
szpachlowa do równania 
elementów betonowych

PCI Barrafill® 305

Cementowa zaprawa do szpachlowania elementów betonowych w zakresie grubości pojedyn‑
czej warstwy od 1 do 5 mm, jako warstwa użytkowa oraz jako podłoże pod powłoki malarskie, 
okładziny płytkowe lub warstwy żywiczne. Jakość potwierdzona aprobatą techniczną IBDiM 
nr AT/2014‑02‑3053. Klasa R2 według z EN 1504‑3.
Przechowywanie: 6 miesięcy.

Elastyczna powłoka 
epoksydowo‑poliureta‑
nowa

PCI Apokor® CR

Elastyczna, epoksydowo‑poliuretanowa powłoka do izolacji przeciwwodnej zbiorników wod‑
nych (w tym zbiorników w oczyszczalniach ścieków) oraz obiektów o podwyższonych obcią‑
żeniach mechanicznych i chemicznych. Odporna na działanie środowisk agresywnych, w tym 
soli odladzających, siarczanów oraz na karbonatyzację. Spełnia wymagania normy EN 1504‑2.
Przechowywanie: 24 miesiące.
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Powłoka ochronna do za‑
bezpieczania konstrukcji 
betonowych

PCI Betonfinish® W

Dyspersja żywic syntetycznych do wykonywania barwnych powłok ochronnych i dekoracyj‑
nych na elementach betonowych i innych podłożach cementowych, chroni przed zmiennymi 
warunkami pogodowymi i agresją gazów (np. CO2 i SO2) oraz chlorków. Jakość potwierdzona 
aprobatą techniczną IBDiM nr AT/2014‑02‑3030, spełnia wymogi EN 1504‑2.
Przechowywanie: 6 miesięcy.

Środek gruntujący zwięk‑
szający przyczepność 
uszczelniaczy PCI

PCI Elastoprimer 110

Jednokomponentowy, poliuretanowy, przezroczysty środek gruntujący, zwiększający przy‑
czepność do podłoża uszczelniaczy: PCI Carraferm®, PCI Elritan® 100, PCI Elritan® 140, PCI 
Escutan® TF.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Środek gruntujący zwięk‑
szający przyczepność 
uszczelniaczy PCI

PCI Elastoprimer 145

Jednokomponentowy, silanowy, przezroczysty środek gruntujący, zwiększający przyczepność 
do podłoża uszczelniaczy: PCI Elritan® 100, PCI Elritan® 140.
Przechowywanie: 6 miesięcy.

Środek gruntujący zwięk‑
szający przyczepność 
uszczelniaczy PCI

PCI Elastoprimer 220

Dwukomponentowy, epoksydowy środek gruntujący, zwiększający przyczepność do podłoża 
uszczelniacza PCI Escutan® TF oraz przyczepność uszczelnień PCI Apoflex®, PCI Seccoral® 
i szpachlówek mineralnych do stali ocynkowanej, aluminium i metali kolorowych.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Uszczelniacz poliure‑
tanowy do wykony‑
wania połączeń trwale 
elastycznych

PCI Elritan® 100

Jednokomponentowy uszczelniacz poliuretanowy do elastycznego spoinowania okładzin 
ceramicznych, do wypełniania styków tych okładzin z innymi elementami budowlanymi, do fa‑
sad, balkonów i tarasów, do uszczelniania przejść technologicznych, dylatacji konstrukcyjnych 
i ścian osłonowych w „wielkiej płycie”. Klasa F EXT‑INT CC 25 LM wg EN 15651‑1.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Uszczelniacz poliureta‑
nowy do chemoodpor‑
nych dylatacji posadzek 
i nawierzchni drogowych

PCI Elritan® 140

Jednokomponentowy, chemoodporny uszczelniacz poliuretanowy do elastycznego spoinowa‑
nia okładzin ceramicznych, do wypełniania styków tych okładzin z innymi elementami budow‑
lanymi, do balkonów i tarasów, do uszczelniania dylatacji nawierzchni betonowych i brukowych 
dróg i parkingów. Klasa F EXT‑INT CC 25 HM wg EN 15651‑1.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Uszczelniacz poliure‑
tanowy do obiektów 
hydrotechnicznych 
i gospodarki ściekowej

PCI Escutan® TF

Dwukomponentowy, chemoodporny uszczelniacz poliuretanowy do elastycznego spoinowania 
okładzin ceramicznych i wypełniania styków tych okładzin z innymi elementami budowlanymi 
w obiektach hydrotechnicznych i gospodarki ściekowej, do wykonywania uszczelnień zamoco‑
wań konstrukcji stalowych w betonie. Klasa F EXT‑INT CC 12,5E wg EN 15651‑1.
Przechowywanie: 12 miesięcy.
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Cementowa zaprawa 
antykorozyjna i mostek 
sczepny do kon‑
strukcji betonowych 
i żelbetowych

PCI Nanocret® AP

Zaprawa cementowa do zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia (wystarcza przygotowanie 
do stopnia czystości Sa 2 wg ISO 8501‑1) i jako mostek sczepny podczas wykonywania 
napraw konstrukcyjnych i reprofilacji elementów betonowych i żelbetowych. Jakość potwier‑
dzona aprobatą techniczną IBDiM nr AT/2014‑02‑3053, zgodna z EN 1504‑7.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Wzmacniana włóknami 
szpachla cementowa 
do wyrównywania ścian 
i sufitów

PCI Nanocret® FC

Cementowa, szybkowiążąca zaprawa do wyrównawczego szpachlowania elementów beto‑
nowych, żelbetowych, murowanych i tynkowanych w zakresie grubości pojedynczej warstwy 
od 1 do 10 mm, jako warstwa użytkowa oraz jako podłoże pod powłoki malarskie, okładziny 
płytkowe lub warstwy żywiczne. Klasa R2 według z EN 1504‑3.
Przechowywanie: 9 miesięcy.

Lekka cementowa 
zaprawa naprawcza 
do elementów beto‑
nowych, żelbetowych 
i murowanych

PCI Nanocret® R2

Cementowa, zbrojona włóknami polimerowymi, szybkowiążąca zaprawa naprawcza do ele‑
mentów betonowych, żelbetowych i murowanych w zakresie grubości pojedynczej warstwy 
od 3 do 100 mm, jako warstwa użytkowa oraz jako podłoże pod powłoki malarskie, okładziny 
płytkowe lub warstwy żywiczne. Klasa R2 według z EN 1504‑3.
Przechowywanie: 9 miesięcy.

Uniwersalna cementowa 
zaprawa naprawcza 
do konstrukcyjnych 
elementów betonowych 
i żelbetowych

PCI Nanocret® R3

Cementowa, zbrojona włóknami polimerowymi zaprawa naprawcza do napraw konstruk‑
cyjnych i reprofilacji elementów betonowych i żelbetowych w zakresie grubości pojedynczej 
warstwy od 3 do 45 mm, jako warstwa użytkowa oraz jako podłoże pod okładziny płytkowe 
lub warstwy żywiczne. Zaprawa CC klasy R3 według z EN 1504‑3.
Przechowywanie: 9 miesięcy.

Rozpływna zaprawa 
naprawcza do ele‑
mentów betonowych 
i żelbetowych

PCI Nanocret® R4 Fluid

Cementowa, zbrojona włóknami polimerowymi, rozpływna (konsystencja płynna i półpłynna), 
samozagęszczalna zaprawa naprawcza do konstrukcyjnych elementów betonowych i żelbe‑
towych w zakresie grubości pojedynczej warstwy od 20 do 200 mm (po dodaniu kruszywa 
także ponad 200 mm). Zaprawa CC klasy R4 według z EN 1504‑3.
Przechowywanie: 12 miesięcy.
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Wysokowytrzymała 
cementowa zaprawa 
naprawcza do konstruk‑
cyjnych elementów beto‑
nowych i żelbetowych

PCI Nanocret® R4 SM

Cementowa, zbrojona włóknami polimerowymi zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyj‑
nych i reprofilacji elementów betonowych i żelbetowych w zakresie grubości pojedynczej war‑
stwy od 6 do 40 mm. Jakość potwierdzona aprobatą techniczną IBDiM nr AT/2014‑02‑3053. 
Zaprawa CC klasy R4 według z EN 1504‑3.
Przechowywanie: 6 miesięcy.

Bitumiczna izolacja 
grubowarstwowa

PCI Pecimor® 2K

Dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa, 
z wypełnieniem polistyrenowym, do uszczelniania elementów budynków i budowli przeciw 
wszystkim rodzajom obciążenia wodą, jak również do klejenia spienionych płyt izolacyjnych. 
Spełnia wymagania normy EN 15814. Jakość potwierdzona aprobatą techniczną IBDiM nr 
AT/2014‑02‑3033.
Przechowywanie: 9 miesięcy.

Błyskawiczna zaprawa 
cementowa do montażu 
i uszczelniania przecie‑
ków wody

PCI Polyfix® 30 Sek

Błyskawiczna zaprawa cementowa do uszczelniania przecieków wody, do błyskawicznego 
montażu przejść rurowych oraz elementów wbudowanych w przegrodach betonowych, 
do powierzchniowego tamponażu miejsc infiltracji wody metodą posypywania suchą zaprawą. 
Utwardzanie po 30 sekundach.
Przechowywanie: 9 miesięcy.

Zaprawa cementowa 
do szybkich robót 
montażowych

PCI Polyfix® Plus

Szybkowiążąca zaprawa cementowa do kształtowania faset, wypełniania otworów i bruzd 
instalacyjnych, do uszczelniania przejść rurowych przez przegrody murowane, betonowe 
i żelbetowe, w warstwach o grubości od 5 do 50 mm. Czas utwardzania: 5 minut. Zaprawa 
CC klasy R3 według EN 1504‑3. Do warstw o grubości 5 ‑ 50 mm, z dodatkowym kruszy‑
wem do 100 mm.
Przechowywanie: 9 miesięcy.

Elastyczna powłoka 
ochronna do elewacji 
betonowych

PCI Polyflex®

Dyspersja żywic syntetycznych do wykonywania elastycznych barwnych powłok ochronnych 
i dekoracyjnych na elementach betonowych, chroni przed zmiennymi warunkami pogodowymi 
i agresją gazów (np. CO2 i SO2) oraz chlorków. Jakość potwierdzona aprobatą techniczną 
IBDiM nr AT/2014‑02‑3030, spełnia wymogi EN 1504‑2.
Przechowywanie: 6 miesięcy.
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Wysoko wytrzymała 
rozpływna zaprawa na‑
prawcza do nawierzchni 
komunikacyjnych 
i przemysłowych

PCI Repafast® Fluid

Wysoko wytrzymała, cementowa, zaprawa do konstrukcyjnych napraw metodą zalewania 
betonowych nawierzchni dróg, parkingów, placów manewrowych, pasów startowych i dróg 
kołowania lotnisk, w zakresie grubości pojedynczej warstwy od 10 do 150 mm, do aplikacji 
w temperaturach do ‑10 ºC. Zaprawa CC klasy R4 według z EN 1504‑3.
Przechowywanie: 9 miesięcy.

Szpachlówka cementowa 
do napraw i profilowania 
posadzek, ścian i stopni 
schodowych

PCI Repafix®

Szybkosprawna szpachlówka cementowa do wyrównywania podłoży mineralnych na ścia‑
nach, posadzkach, stopniach i podestach schodowych, do wypełniania bruzd instalacyjnych, 
do kształtowania faset, pod okładziny płytkowe i powłoki żywiczne. Klasa 1GP CS IV 
wg EN 998‑1. Do warstw o grubości 2 ‑ 50 mm.
Przechowywanie: 6 miesięcy.

Ekspansywna zaprawa 
montażowa do zakotwień 
i podlewek

PCI Repaflow®
.

Ekspansywna zaprawa cementowa do wykonywania podlewek i wytrzymałościowego kotwie‑
nia w fundamentach betonowych wszelkiego rodzaju maszyn, szyn kolejowych, słupów i belek 
stalowych i żelbetowych. Wodoszczelna, odporna na siarczany i chlorki zaprawa CC klasy R4 
według z EN 1504‑3, zgodna z EN 1504‑6. Do warstw o grubości 5 ‑ 100 mm, z dodatko‑
wym kruszywem ponad 100 mm.
Przechowywanie: 6 miesięcy.

Impregnat hydrofobizu‑
jący do elewacji i na‑
wierzchni betonowych

PCI Silconal® 303

Jednokomponentowa, bezbarwna, bezrozpuszczalnikowa dyspersja na bazie alkoksysilanu 
alkilu do hydrofobizującej impregnacji monolitycznych i prefabrykowanych elementów i budowli 
z betonu i żelbetu, także przeznaczonych do późniejszego wykonania powłoki ochronnej 
PCI Betonfinish® W lub PCI Polyflex®. Klasa impregnacji I wg EN 1504‑2.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Powłoka ochronna 
antygraffiti

PCI Silconal® AG

Powłoka ochronna zabezpieczająca powierzchnie pionowe na podłożach mineralnych: beton, 
tynki cementowe, cementowo‑wapienne przed graffiti. Chroni elewacje z okładzin kamiennych 
(kamień naturalny, piaskowiec), tynków cienkowarstwowych w systemach ociepleń oraz farb 
elewacyjnych przed wymalowaniami graffiti. Stanowi odnawialną warstwę zmywalną. Gotowa 
do użycia, jednoskładnikowa, ekologiczna, odporna na ścieranie mechaniczne. Posiada dobrą 
przyczepność do farb elewacyjnych, tynków, okładzin kamiennych.
Przechowywanie: 24 miesiące.
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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
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