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pod živičné pásy a bitumenové stěrky

 Jako základová penetrace pod stěrky 

PCI Pecimor® nebo pod natavované 

asfaltové pásy. 

 Pro venkovní a vnitřní použití. 

 Na stěny a podlahy. 

 Na suché i matně vlhké podklady.

Rozsah použití

 Výrazně zvyšuje přilnavost  

   natavených asfaltových pásů  

   a bitumenových hydroizolačních 

stěrek. 

 Bez zápachu. 

 Připraven přímo k použití, jednoduše 

a snadno se zpracovává. 

 Disperzní, rychleschnoucí  

   – pochozí již po 2 hodinách. 

 Neobsahuje rozpouštědla,  

   neuvolňuje žádné zdraví škodlivé  

   výpary. 

 Odolný proti vodě. 

 Teplotně odolný, ve vytvrzeném stavu 

odolává teplotám od -20 °C  

   do +80 °C. 

 Nehrozí nebezpečí požáru a výbuchu.

Vlastnosti produktu

 
*Vyšší teploty zkracují a nižší teploty prodlužují tyto časy.

Materiálová báze disperzní, bitumenová emulze, neobsahující rozpouštědla 

Hustota cca 1,0 g/cm3, černá, nízkoviskozní kapalina

Spotřeba  220–250 ml/m2 

Teplota při aplikaci  +5 °C až +25 °C (teplota podkladu) 

Zpracování  štětkou, válečkem, airless stříkáním 

Doba zpracovatelnosti  není omezena 

Doba vytvrzování* při +23 °C a 55 % rel.vlhkosti vzduchu je materiál odolný vůči 
dešti a vhodný pro aplikaci dalších vrstev po cca 2 hod.

Teplotní odolnost  -20 °C až +80 °C 

Čištění nářadí vodou ihned po použití 

Skladovatelnost   cca 12 měsíců, v suchu, chránit před mrazem, nepřekračovat 
dlouhodobě teploty +30 °C 

Balení   10 l plastový kbelík

Označení podle nařízení 
– o přepravě nebez. látek (GGVS)

povinnost označení odpadá

Technická data / Údaje pro zpracování



Technický list 

PCI Pecimor® P  

Jako podklad je vhodný beton 

pevnostní třídy min. B15,  

omítka skupiny P III normy DIN 18 550, 

zdivo z cihel nebo vápenopískových 

cihel spárované cementovou maltou, 

betonové nebo struskovápenné  

tvárnice, pórobeton. Podklad musí být 

pevný a rovný. Nesmí mít trhliny,  

přelivy od bednění a ostré hrany,  

nesmí být zaprášený a znečistěný 

zbytky starých nátěrů, odbedňovacích 

olejů a jiných nečistot, které by omezo-

valy přilnavost nátěru. Kaverny, otevřené 

trhliny, štěrková hnízda a díry  

v podkladu musí být nejprve vyplněny 

materiálem PCI Polycret® K 30 Rapid, 

PCI Polyfix® 5 Min. a pod. Podklad musí 

být suchý nebo jen mírně (matně) vlhký. 

Vnější rohy je nutno strhnout  

nebo obrousit. Vnitřní rohy (vodorovné 

i svislé) je nutné zaoblit vytvořením 

fabionů o poloměru min. 4 cm  

s použitím materiálu PCI Polycret® K 30 

Rapid, PCI Polyfix® 5 Min. a pod.

Příprava podkladu

1. Penetrační nátěr PCI Pecimor® P 

před aplikací důkladně promícháme. 

2. Nanáší se na podklad rovnoměrně 

malířskou štětkou, válečkem  

nebo bezvzduchovou pistolí /Airless/. 

Takto nanesený čerstvý ochranný  

nátěr chránit před deštěm! 

 

3. Po zaschnutí penetrace se nanese 

krycí vrstva stěrka PCI Pecimor®  

a nebo asfaltový pás.

Zpracování

Disperzi nenechávat zaschnout na kůži. 

Zaschlou disperzi odstranit vodou  

a mýdlem. Při nástřikových pracích 

chránit oči, nevdechovat aerosol  

a použít příslušný dechový filtr  

nebo obličejovou masku.  

V případě zasažení očí ihned vyplách-

nout dostatečným množstvím vody  

a vyhledat lékařskou pomoc.  

U stříkaných aplikací dodržovat 

příslušné technologické pokyny. 

Pokyny pro bezpečné použití

PCI Pecimor® P není vhodný pro místa přímého styku s pitnou vodou.  

Další informace viz platný Bezpečnostní list výrobku.

Důležitá upozornění

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat 

u odborných poradců a v centrále společnosti.

Služby architektům a projektantům

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s národními legislativními předpisy.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Master Builders Solutions CZ s. r. o. 
K Májovu 1244, 
537 01 Chrudim 
tel.: +420 469 607 111 
fax: +420 469 607 112  
e-mail: pci-cz@pci-group.eu  
www.pci-cz.cz

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. 

Zákaznický servis (příjem objednávek) 
tel.: +420 469 607 160 
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118 
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com
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