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Rozsah použití
 Pro vnitřní a vnější použití.

a umělý kámen; pevně držící a zbrou-

 K penetraci nesavých podkladů jako

parkety, prkenné podlahy, umakart,

 Na stěny a podlahy.

teracco, keramické obklady a dlažby,

šené plastové povlaky, hladké betony,
emailové nátěry apod.

glazovaný kabřinec, přírodní obklady

Vlastnosti produktu
 Bezrozpouštědlový adhezní nátěr,

 Má kontrolní bílé zbarvení, napenetro-

nezatěžuje okolí a zpracovatele pa-

vaná místa lze snadno rozpoznat

rami rozpouštědel.

i díky vysokému obsahu křemičitých

 Vysoká pevnost spoje, jistá přilnavost

dalších vrstev a obkladů.

písků.

 Po promíchání připraven k použití.

Technická data / Údaje pro zpracování
Materiálová báze

modifikovaná disperze s křemičitým pískem

Hustota/ specifická hmotnost

1 500 kg/m3

Barva

základní bílá

Teplota zpracování
(teplota podkladu)

+5 °C až +25 °C

Doba vytvrzování*

cca 12 hodin

Spotřeba **

cca 0,3-0,4 kg/m2

Vydatnost **

cca 3 m2 z 1 kg

Přídržnost k podkladu

min. 0,5 MPa

* Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty zkracují a nižší teploty prodlužují uvedené doby.
** Závisí na struktuře a savosti podkladu.
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Příprava podkladu
 Dostatečně vyzrálý.

 Cementové podklady se zbytkovou

vlhkostí max. 4 % (hmotnostně), an-

hydritové, popř. sádrové podklady se

 Suchý, nosný, pevný - zbaven všech

zbytkovou vlhkostí max. 0,5 %

nečistot, mastnoty, výkvětů, starých

(hmotnostně).

nátěrů a prachových částic.

Zpracování
 Kontaktní nátěr PCI Gisogrund® PPB

dokonale promíchat míchadlem, nebo
pomaluběžnou vrtačkou se spirá-

lovým nástavcem (max. 500 ot./min).

 Nanáší se rovnoměrně štětcem, nebo

válečkem na čistý upravený podklad.

Balení a skladovatelnost
 Balení 20 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg plas-

tový kbelík.

 Skladovatelnost v suchu a chladu od

+5 °C do +25 °C, 12 měsíců od data
výroby.

Důležitá upozornění
 Nezpracovávat při teplotách vzduchu

a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C
a při očekávání nepříznivých klimatických podmínek.

 Přimíchání žádných dalších látek není

 Pří nezpracování celého balení ná-

dobu dobře uzavřít.

 Pracovní nářadí a pracovní nádoby se

čistí ihned po použití vodou.

dovoleno.

Pokyny pro bezpečné použití
 Disperze může dráždit kůži, oči, sliz-

nici.

 Při práci zamezit styku s kůží a očima.

 Při stříkání chránit oči.

 Po zasažení vypláchnout postižené

místo vodou.

 Nevdechovat.

 Používat ochranný oděv a rukavice.

 Nenechávat zaschnout na kůži

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

 Při práci nejíst a nepít.

 Uchovávat mimo dosah dětí.

(nebezpečí senzibilizace).

Služby architektům a projektantům
Porady na pracovišti, doplňkové údaje,
zkušební osvědčení a popisy vzorků je
možno si vyžádat u odborných poradců
a v centrále společnosti.

 Následné povrchové úpravy se naná-

šejí na zcela vytvrzený nátěr
(po cca 12 hod.).
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Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu
 Přípravek likvidovat v souladu se zá-

konem č. 185/2001 Sb.

 Kontaminovaný obal - po důkladném

vyčištění lze znovu použít.

 Kompozitní obal - kategorie ,,O”, kód

170 904.

 Při styku s vodou zabránit úniku

produktů do vodních toků a kanalizace.

BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz,
www.pci-cz.cz
Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou
rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné
pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen
přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro
zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec
všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství
odborných a technických poradců prodávajícího, které
je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci
servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými
podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za
škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování
výrobků do stavby od technických podmínek,
skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich
použitelnosti. Aktuální informace o produktech ﬁrmy,
stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné
na adrese www.pci-cz.cz.
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Novým vydáním pozbývá staré platnost.

