
 Do wewnątrz i na ze-

wnątrz budynków.

 Do ścian i podłóg.

 Do pomieszczeń mo-

krych nienarażonych 

na działanie wody napiera-

jącej, np. prysznice w bu-

downictwie mieszkanio-

wym, hotelach, domach 

opieki i szpitalach.

 Do pomieszczeń mo-

krych z działaniem wody 

napierającej, np. baseny.

 Do do zatapiania 

w uszczelnieniach po-

wierzchniowym PCI Lasto-

gum, PCI Seccoral 1K/2K, 

PCI Apoflex W/F, PCI Colla-

stic.

 Do wykonywania usz-

czelnień narożnych oraz 

połączeń posadzki i ścia-

ny w połączeniu z matami 

uszczelniającymi PCI Pe-

cilastic W i PCI Pecilastic 

WS.

  Do systemowych 

uszczelnień według wy-

tycznych ZDB: 

–  „Uszczelnienia w połą-

czeniu z płytkami cera-

micznymi i płytami”, wy-

danie 2010.

–  listy norm budowlanych 

A część 2 nr 1.10 „Płyn-

Zakres zastosowania

PCI Pecitape®
system taśm, narożników i manszet do wodoszczelnego uszczelniania 
narożników, przejść rurowych i odpływów podłogowych

Informacje o produkcie 545

Taśma uszczelniająca PCI Pecitape Obiekt 120
Taśma uszczelniająca PCI Pecitape 120
Taśma uszczelniająca PCI Pecitape 250
Manszeta uszczelniająca PCI Pecitape 42,5 × 42,5
Manszeta uszczelniająca PCI Pecitape 10 × 10
|Narożnik wewnętrzny PCI Pecitape 90° I
Narożnik zewnętrzny PCI Pecitape 90° A

Taśmę PCI Pecitape zatapia się w świeżo naniesioną warstwę używa-

nego uszczelnienia.

ne środki uszczelniające 

w połączeniu z płytkami 

ceramicznymi i okładzina-

mi z płyt.“

 PCI Pecitape 250 dodat-

kowo do zatapiania w izola-

cję bitumiczną PCI Pecimor 

1K i PCI Pecimor 2K.

Właściwości produktu  Specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeliną 
odporną na alkalia

 Przenosi rysy, wysokie bezpieczeństwo w przypadku 

późniejszych pęknięć podłoża.

 Wodoszczelna i mrozoodporna, uniwersalna do sto-

sowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.



Dane materiałowo-technologiczne 

Baza materiałowa specjalny elastomer pokryty obustron-

nie fizeliną odporną na alkalia

Wodoszczelność w połączeniu z PCI Seccoral do 15 m 

słupa wody

Barwa niebieska

Poprzeczna siła zrywająca > 15 MPa

Rozszerzalność poprzeczna > 200%

Forma dostawy

Taśma uszczelniająca PCI Pecitape Obiekt 120

Taśma uszczelniająca PCI Pecitape 120

Taśma uszczelniająca PCI Pecitape 250

Manszeta uszczelniająca PCI Pecitape 42,5 × 42,5

Manszeta uszczelniająca PCI Pecitape 10 × 10

Narożnik wewnętrzny PCI Pecitape 90° I

Narożnik zewnętrzny PCI Pecitape 90° A

rolka 10 i 50 m

rolka 10 i 50 m

rolka 20

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

Odporność temperaturowa -20ºC do +80ºC

Dane odnośnie użycia / 
dane techniczne:

Przygotowanie podłoża  Podłoże musi być moc-

ne, suche, czyste, wolne od 

olejów, smarów i innych po-

zostałości zmniejszających 

przyczepność, jak rów-

nież w miarę równe. Należy 

przestrzegać specjalnych 

wymogów dotyczących 

przygotowania podłoża dla 

produktów PCI Lastogum, 

PCI Seccoral 1K/2K, PCI 

Apoflex W/F, PCI Collastic, 

Pecimor 1K, Pecimor 2K, 

(patrz informacje o produk-

cie nr 303, 306, 307,146, 

311, 302). 

Sposób użycia
PCI Pecitape Obiekt 120 / 
120 / 250

Sposób użycia
PCI Pecitape 42,5 × 42,5 

 1  W miejscu styku po-

sadzki ze ścianą lub ścia-

ny ze ścianą nanieść pas 

uszczelnienia na obu płasz-

czyznach o szerokości 

ok.10 cm, dla PCI Pecitape 

250 ok. 15 cm z PCI Lasto-

gum, PCI Seccoral 1K/2K, 

PCI Apoflex W/F lub PCI 

Collastic.

 2  Taśmę PCI Pecita-

pe Obiekt 120/ 120 / 250 

zatopić w świeżej masie 

uszczelniającej i docisnąć. 

Do dociskania taśmy 
nie używać narzędzi 
o ostrych krawędziach!

 3  Podczas uszczelniania 

powierzchni pokryć również 

taśmę PCI Pecitape. 

 1  W manszecie uszczel-

niającej PCI Pecitape 

42,5 × 42,5 wyciąć otwór 

dopasowany do średnicy 

uszczelnianego elementu 

(wpust podłogowy, prze-

pust rury itp.).

 2  Na podłoże nanieść od-

powiedni materiał uszczel-

niający, manszetę uszczel-

niającą PCI Pecitape 

42,5 × 42,5 zatopić w świe-

żym materiale i docisnąć.

 3  Podczas nanoszenia 

uszczelnienia powierzch-

niowego pokryć również 

manszetę PCI Pecitape 

42,5 × 42,5; w przypad-

ku wpustów podłogowych 

z kołnierzem zaciskowym 

nałożyć i dokręcić kołnierz.

Właściwości produktu  Odporna na starzenie, odporna na działanie czynni-

ków atmosferycznych.

 Wysoka przyczepność, pewne połączenie z materia-

łami uszczelniającymi PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K, 

PCI Apoflex W/F i PCI Collastic i podłożem.

 Odporna na działanie wody wapiennej i chlorowa-
nej, uniwersalna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

budynków, również do basenów wypełnionych chlorowaną 

wodą.



Sposób użycia
PCI Pecitape 10 × 10

Sposób użycia
PCI Pecitape 90° I / A

 1  Przed zastosowaniem 

manszety uszczelniającej 

PCI Pecitape 10 × 10 należy 

sprawdzić, czy przylega on 

ściśle do rury. Jeśli rura in-

stalacji nie będzie na odpo-

wiednią długość wychodzić 

na zewnątrz ponad poziom 

uszczelnienia, instalator 

musi zamontować element 

dystansowy. Uszczelnienie 

zaślepki rury jest niezgodne 

ze sztuką budowlaną!

 2  Na podłoże wokół rury 

instalacyjnej nanieść ma-

teriał uszczelniający, man-

szetę uszczelniającą PCI 

Pecitape 10 × 10 nałożyć 

na wystającą ze ściany 

rurę (w razie konieczności 

usunąć zaślepkę) i wkleić 

w materiał uszczelniający.

 3  Podczas nanoszenia 

uszczelnienia powierzch-

niowego pokryć również 

manszetę.

 1  Do uszczelnienia na-

rożników pomieszczenia 

w połączeniu z taśmą PCI 

Pecitape zastosować ufor-

mowany odpowiednio na-

rożnik wewnętrzny PCI 

Pecitape 90° I lub naroż-

nik zewnętrzny PCI Pecita-

pe 90° A; końcówki taśmy 

uszczelniającej i narożni-

ka uszczelniającego skle-

ić materiałem uszczelniają-

cym lub masą silikonową. 

Końcówki powinny nacho-

dzić na siebie na długości 

przynajmniej ok. 5 cm.

 2  Sposób użycia naroż-

nika wewnętrznego/ze-

wnętrznego PCI Pecita-

pe 90° I / PCI Pecitape 90° 

A jest analogiczny do ta-

śmy uszczelniającej PCI 

Pecitape .

Przed zatopieniem taśm uszczelniających na podłoże nanieść 

odpowiednio dużą ilość uszczelnienia.

Przed zatopieniem PCI Pecitape 10 × 10 nanieść odpowiednio 

dużą ilość uszczelnienia wokół przejść rurowych.

Następnie taśmę uszczelniającą PCI Pecitape ręcznie zata-

piamy w uszczelnieniu i lekko dociskamy.

Następnie manszetę przekładając ostrożnie przez zaślepkę 

zatapiamy w świeżej warstwie uszczelnienia.



W końcowej fazie dociskamy lekko po długości odpowiednim 

narzędziem aby usunąć nadmiar uszczelnienia i ewentualnie 

pęcherzyki powietrza.

Po zatopieniu manszety i powierzchniowym dociśnięciu, 

nanosi się uszczelnienie na całą izolowaną powierzchnię.

Detal: połączenie ściana - posadzka
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PCI Pecitape 120
Warstwa uszczelnienia
PCI Lastogum

Klej do płytek:
PCI Nanolight, PCI FT-Extra, PERICOL Flex 
na warstwie PCI Lastogum

Spoina cementowa

PCI Silcoferm S

DIN-Polyband

strop

mur

jastrych na izolacji termicznej tynk

Detal: uszczelnienie skrzynki na instalację w ścianie
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1

PCI Pecitape 42,5 × 42,5
PCI Lastogum

PERICOL Flex

Spoina cementowa

Płyta g-k

Schematy uszczelnienia PCI Lastogum z PCI Pecitape



Detal: przejście rurowe przez ścianę
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PCI Pecitape 10 × 10

Warstwa uszczelnienia
PCI Lastogum

Klej do płytek:
PCI Nanolight, PCI FT-Extra, 
PERICOL Flex 
na warstwie PCI Lastogum

Spoina cementowa

mur

tynk

Uszczelnienie przelewu niecki basenowej

1 12 3 4 98765

Elastyczne wypełnienie dylatacji

PCI Silcoferm®  VE

Zaprawa cienkowarstwowa, np. 
PCI Nanolight / PCI FT-Extra / 

PERICOL® Flex

Uszczelnienie podpłytkowe 

PCI Seccoral®  2K

Grubowarstwowa zaprawa klejąca

Odcięcie podciągania kapilarnego 

PCI Apoten® 

Wyoblenie 

PCI Repafix® 

Taśma dylatacyjna pomiędzy 

elementami konstrukcyjnymi 
250 mm szeroka

PCI Pecitape®  250,
PCI Pecitape®  120
Wałek oporowy DIN Polyband
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2
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4

Schematy uszczelnienia PCI Seccoral 2K z PCI Pecitape



Detal: strefa przy drzwiach w kuchniach przemysłowych

PCI Nanolight

PCI Pecitape 120

narożnik ze stali szlachetnej

PCI Elastoprimer 220

PCI Durapox NT

Płytka

PCI Nanolight

PCI Apoflex TF 

z PCI Epoxigrund 390

jastrych „pływający”

folia jako przekładka

izolacja  termiczna

np. styrodur

strop żelbetowy

PCI Elasto-
primer 220

PCI Elritan 140

DIN-Polyband

pasek styropianu

jastrych żywiczny 

z PCI Bauharz

Schematy uszczelnienia PCI Apoflex W/F z PCI Pecitape

Warunki robocze na budowie i zakresy 

stosowania naszych produktów są zróż-

ni co wa ne. W informacjach o produktach 

możemy podać tylko ogólne wytyczne 

użycia. Odpowiadają one naszemu dzi-

siej szemu stanowi wiedzy. Użytkownik 

jest zobowią zany do sprawdzenia przy-

datności i możli wości zastosowania 

w przewidywanym celu. W razie specjal-

nych wymagań należy za sięgnąć naszej 

porady. Za niepeł ne i niewłaściwe dane 

w naszych mater ia łach informacyjnych 

odpowiadamy tylko w razie rażące-

go zawinienia (działania umyślnego lub 

rażącego niedbalstwa); po wyż sze nie 

dotyczy ewentualnych rosz czeń z tytułu 

ogólnych przepisów o odpowiedzialno-

ści za produkt. 

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz 

z ukazaniem się nowego wydania.

Wydanie lipiec 2010.
Stan luty 2010.

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział EB/Chemia Budowlana

ul. Wiosenna 12

PL 63-100 Śrem

telefon 61 636 63 00

faks 61 636 63 21

www.basf-cc.pl

Serwis doradztwa technicznego: telefon +48 61 636 63 17

Serwis dla architektów 
i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie 

się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawiciel-

stwie PCI w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
Serwis doradztwa technicznego: tel. 61 636 63 17


