
Zakres stosowania

Do wnętrz i na zewnątrz.

Na powierzchnie pionowe i poziome.

Do budownictwa lądowego nadziem-

nego i budowli inżynierskich.

Do uszczelniania i ochrony stykają-

cych się z gruntem budowli i elemen-

tów budowlanych przed wilgotno-

ścią podłoża oraz niespiętrzającą się 

wodą infiltracyjną.

Do uszczelniania przed wodą niena-

pierającą na powierzchniach stropo-

wych i w pomieszczeniach mokrych 

oraz na powierzchniach umiarkowa-

nie obciążonych.

Do uszczelniania elementów budow-

lanych przed wodą agresywną w sto-

sunku do betonu.

Do poziomego uszczelniania pod 

powłokami ochronnymi posadzek 

w piwnicach oraz budynkach niepod-

piwniczonych przed wilgocią podcią-

ganą kapilarnie.

Do uszczelniania balkonów i tara-

sów przed wodą powierzchniową 

z dodatkowym jastrychem jako war-

stwą rozkładającą nacisk.
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 PCI Pecithene®

do zewnętrznych ścian 

piwnic, fundamentów balkonów i tarasów

Stan: styczeń 2016

Samoprzylepna membrana bitumiczna

Właściwości produktu

Możliwość użycia od -5 ºC.

Produkt samoprzylepny.

Dobra przyczepność na podłożach 

suchych.

Natychmiastowa odporność 

na działanie wody oraz intensywne 

opady atmosferyczne.

Produkt nieprzepuszczający pary 

wodnej.

Produkt elastyczny i mostkujący 

rysy.

Odporność na temperaturę w zakre-

sie od -20 ºC do +80 ºC.

Odporny na starzenie, trwała 

ochrona także po latach.

Nieprzepuszczalny dla radonu.

1213, 1508

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11

D-86159 Augsburg

13
DE0413/01

PCI Pecithene® 2K (DE0413/01)
EN 14967:2006

Wyrób asfaltowy do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej 

(1000 × 1,5 mm)

Reakcja na ogień

Wodoszczelność

Odporność na uderzenie
Metoda A
Metoda B

Trwałość 
po sztucznym starzeniu
po działaniu chemikaliów

Giętkość w niskiej 
temperaturze

Substancje niebezpieczne

Klasa E-d2

Spełnia

250 mm
900 mm

Spełnia
Spełnia

≤ -30 ºC

Zgodnie z 5.15 
(EN 13969)

1213, 1508

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11

D-86159 Augsburg

13
DE0412/01

PCI Pecithene® 2K (DE0412/01)
EN 13969:2004+A1:2006

Wyrób asfaltowy do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej 

(1000 × 1,5 mm)

Reakcja na ogień

Wytrzymałość na roz-
ciąganie
w kierunku podłużnym
w kierunku poprzecznym
w kierunku podłużnym
w kierunku poprzecznym

Odporność na obciąże-
nie statyczne 5 kg

Wytrzymałość 
na rozdzieranie

Odporność na uderzenie
Metoda A
Metoda B

Wytrzymałość złącza

Giętkość w niskiej 
temperaturze

Wodoszczelność

Trwałość
po sztucznym starzeniu
po działaniu chemikaliów

Substancje 
niebezpieczne

Klasa E-d2

≥ 200 N/50 mm
≥ 200 N/50 mm
≥ 150%
≥ 150%

Szczelna

≥ 140 N

250 mm
900 mm

≥ 200 N

≤ -30 ºC

Spełnia

Spełnia
Spełnia

Zgodnie z 5.15 
(EN 13969)

PCI Pecithene® pozwala wykonać uszczelnienie 

zewnętrznych ścian piwnic również niskiej tempe-

raturze otoczenia (już od -5 ºC).
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Dane techniczne

PCI Pecithene® PCI Pecithene® Klebeband PCI Pecithene® Aluband

Baza materiałowa arkusz bitumiczno-kau-

czukowy na osnowie 

z folii PE; jednostronnie 

samoprzylepny

kauczuk butylowy; dwustron-

nie samoprzylepny

arkusz bitumiczno-kauczu-

kowy z wkładką z włókniny 

szklanej; strona zewnętrzna 

laminowana aluminium; jed-

nostronnie samoprzylepny

Grubość membrany 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Składowanie min. 12 miesięcy, w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 30 °C

Forma dostawy arkusz 5 m2;

rozmiar rolki: 1 × 5 m

(4 rolki/karton)

arkusz 15 m2;

rozmiar rolki: 1 × 15 m

(1 rolka/karton)

arkusz 0,33 × 15 m

(3 rolki/karton)

arkusz 0,1 × 15 m

(4 rolki/karton)

arkusz 0,165 × 15 m

(6 rolek/karton)

Temperatura użycia Od -5 ºC do +30 ºC (temperatura podłoża)

Właściwości podłoża Suche do matowo wilgotnego

Odporność na temperaturę Od -20 ºC do +80 ºC

Porównawczy współczynnik oporu 

dyfuzyjnego

s
d
 ≥ 430 m - -

PCI Pecithene® Vliesband PCI Pecithene® Wintergrundierung 

Baza materiałowa kauczuk butylowy; z możliwością otynko-

wania włókniny od strony zewnętrznej; jed-

nostronnie samoprzylepny

zawiera: octan n-butylu, ksylen

Grubość membrany 2,0 mm -

Składowanie min. 12 miesięcy, w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 30 °C

Forma dostawy arkusz 0,1 × 15 m

(4 rolki/karton)

opakowanie 15 kg

Temperatura użycia Od -5 ºC do +30 ºC

(temperatura podłoża)

Od -5 ºC do +10 ºC

W temperaturze od +5 ºC do +30 ºC jako 

środek gruntujący należy stosować PCI 

Pecimor® F

Właściwości podłoża Suche do matowo wilgotnego

Odporność na temperaturę Od -20 ºC do +80 ºC

Zużycie - Ok. 300 g/m2

Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa: produkt zapalny; opary mogą wywołać senność i odurzenie. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla 
dzieci. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu z oczami. Nie dopuścić do zrzutu produktu 
do kanalizacji. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Dalszych informacji można zasięgnąć z kart bezpieczeństwa PCI.

Sposób użycia

1 Przygotowanie podłoża

1.1 Jako podłoża nadają się: beton 

o zwartej strukturze, o klasie wytrzyma-

łości co najmniej C 12/15, tynk katego-

rii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegły 

ceramicznej, cegły wapienno-piasko-

wej, pustaków betonowych, bloczków 

betonowych oraz betonu komórko-

wego. Podłoże musi być czyste, równe 

oraz mocne. Musi być wolne od raków, 

jam usadowych, rys i kawern, jak rów-

nież kurzu, smoły, oleju szalunkowego, 

starych powłok malarskich oraz innych 

powłok zmniejszających przyczep-

ność. Podłoże powinno być suche lub 

co najwyżej lekko wilgotne. Narożniki 

zewnętrzne (zarówno poziome jak i pio-

nowe) należy sfazować. W narożni-

kach wewnętrznych wykonać wyoble-

nie o promieniu co najmniej 4 cm, przy 

zastosowaniu PCI Repafix® lub PCI 

Nanocret®.

1.2 W przypadku ścian murowa-

nych, szczególnie dwuwarstwowych, 

przed rozpoczęciem prac izolacyj-

nych należy zabezpieczyć przed prze-

nikaniem wody nie przekryte stropem 

piwnicy zwieńczenia ścian. Można 

to wykonać po zamknięciu zaprawą 

cementową otworów w zwieńczeniu 
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poprzez szpachlowanie PCI Barraseal® 

lub przyklejając PCI Pecithene®. 

Nierówności, zagłębienia w zaprawie, 

wyłomy lub spoiny pionowe > 5 mm 

można wyrównać poprzez szpachlo-

wanie zaprawą PCI Nanocret® lub 

poprzez naniesienie tynku kategorii 

CS II.

1.3 Wykonanie przy zastosowaniu PCI 

Pecithene® uszczelnienia typu Z i/lub 

uszczelnienia typu L, wymaga wytrzy-

małego, gładkiego oraz czystego 

podłoża. Ściany murowane należy 

wyrównać poprzez nałożenie warstwy 

zaprawy, Podłoża mineralne należy 

zagruntować.

2 Gruntowanie

2.1 Gruntowanie przy użyciu PCI 

Pecimor® F

-  przy temperaturze podłoża od 

+10 ºC do +30 ºC:

Pokryć podłoże za pomocą PCI 

Pecimor® F, rozcieńczonym wodą 

w stosunku 1:1, i pozostawić 

do wyschnięcia.

-  przy temperaturach podłoża od 

+5 ºC do +10 ºC:

Pokryć podłoże za pomocą nierozcień-

czonego PCI Pecimor® F i pozostawić 

do wyschnięcia.

2.2 Gruntowanie przy użyciu PCI 

Pecithene®-Wintergrundierung przy 

temperaturze podłoża od -5 ºC 

do +10 ºC: Nierozcieńczony grunt PCI 

Pecithene®-Wintergrundierung nało-

żyć na podłoże za pomocą pędzla lub 

szpachli i pozostawić do wyschnięcia.

3 Uszczelnienie

Uwaga! Izolację należy zawsze 

nakładać po tej stronie budowli lub 

elementu budynku, od której wystę-

puje obciążenie wodą.

3.1 Przed ułożeniem składować PCI 

Pecithene® w temperaturze pokojo-

wej (ok. 20 ºC). Składowanie zarówno 

w zbyt niskiej, jak i w zbyt wysokiej 

temperaturze wpływa niekorzystnie 

na właściwości użycia PCI Pecithene®.

3.2 Przed przyklejeniem arkuszy PCI 

Pecithene® należy przykleić na wszyst-

kich narożnikach, krawędziach i wklę-

słych narożach oraz wokół przejść 

rurowych odpowiednio przycięte paski 

wzmacniające z PCI Pecithene® o sze-

rokości ok. 20 - 30 cm. Wymagane 

paski odciąć z arkusza PCI Pecithene®, 

odpowiednio przyciąć oraz przykleić 

na wymagane miejsca po ściągnię-

ciu papieru ochronnego, a następnie 

mocno docisnąć za pomocą gumo-

wego wałka.

3.3 W celu uzyskania uszczelnienia 

powierzchni płaskich, odwinąć PCI 

Pecithene® i przyciąć na żądaną dłu-

gość. Następnie ponownie zwinąć, 

ściągnąć papier ochronny z początku 

arkusza, wyrównać arkusz na podłożu 

i docisnąć. Przyklejenie PCI Pecithene® 

do podłoża odbywa się poprzez dal-

sze ściąganie papieru ochronnego 

oraz dociskanie arkusza do podłoża za 

pomocą szczotki lub szmatki, w kie-

runku od środka. Należy przy tym uni-

kać powstawania zagięć oraz pęche-

rzyków powietrza. Na koniec docisnąć 

arkusz silnie do podłoża za pomocą 

wałka gumowego. Od przyklejonego 

do podłoża arkusza PCI Pecithene® 

odkleić boczne paski aluminiowe i uło-

żyć na nim kolejny arkusz z zakładką 

o szerokości min. 10 cm. W przy-

padku narożników i krawędzi arkusz 

PCI Pecithene® powinien wystawać 

ponad narożnik na min. 15 cm. W przy-

padku powierzchni pionowych należy 

zabezpieczyć górną krawędź arkuszy 

PCI Pecithene® za pomocą szyn pod-

tynkowych, listew osłonowych, taśmy 

aluminiowej PCI Pecithene® Aluband 

lub taśmy z włókniny PCI Pecithene® 

Vliesband.

4 Zabezpieczenie górnej krawędzi 

arkuszy za pomocą taśmy z włók-

niny PCI Pecithene® Vliesband

Odwinąć taśmę z włókniny PCI 

Pecithene® Vliesband na stosowną 

długość i ściągnąć papier ochronny 

z pokrytej klejem strony wewnętrz-

nej. Przykleić górną krawędź taśmy 

z włókniny PCI Pecithene® Vliesband 

ok. 5 cm powyżej uszczelnie-

nia na zagruntowane podłoże oraz 

z ok. 5 cm zakładką na arkusz PCI 

Pecithene®, a następnie docisnąć. 

Zabezpieczyć górną krawędź uszczel-

nienia na całej długości. W przypadku 

narożników i krawędzi kleić taśmę 

z włókniny PCI Pecithene® Vliesband 

z zakładką min. 15 cm powyżej naroż-

nika. Przy łączeniu arkuszy zwrócić 

uwagę na zachowanie zakładki o sze-

rokości min. 10 cm pomiędzy końcem 

jednego arkusza i początkiem nowego. 

Przyklejoną i dobrze dociśniętą taśmę 

z włókniny PCI Pecithene® Vliesband 

zatynkować w przeciągu trzech mie-

sięcy tynkiem mineralnym.

5 Zabezpieczenie górnej krawędzi 

arkuszy za pomocą taśmy aluminio-

wej PCI Pecithene® Aluband

Odwinąć taśmę aluminiową PCI 

Pecithene® Aluband na stosowną 

długość i ściągnąć papier ochronny 

z pokrytej klejem strony wewnętrz-

nej. Przykleić górną krawędź taśmy 

aluminiowej PCI Pecithene® Aluband 

ok. 8 cm powyżej uszczelnie-

nia na zagruntowane podłoże oraz 

z ok. 8 cm zakładką na arkusz PCI 

Pecithene®, a następnie docisnąć. 

Zabezpieczyć górną krawędź uszczel-

nienia na całej długości. W przypadku 

narożników i krawędzi kleić taśmę alu-

miniową PCI Pecithene® Aluband 

z zakładką min. 15 cm powyżej naroż-

nika. Przy łączeniu arkuszy zwrócić 

uwagę na zachowanie zakładki o sze-

rokości min. 10 cm pomiędzy końcem 

jednego arkusza i początkiem nowego.

6 Zabezpieczenie uszczelnienia/

ocieplenia obwodowego za pomocą 

taśmy klejącej PCI Pecithene® 

Klebeband

Płyty izolacyjne (np. Styrodur) przy-

kleić do uszczelnienia PCI Pecithene® 
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metodą klejenia punktowego. W tym 

celu na spodniej stronie płyt należy 

wykonać - w zależności od rozmiaru 

płyty - 5 do 8 punktów klejenia: nałożyć 

taśmę klejącą PCI Pecithene® na prze-

znaczoną do klejenia stronę płyty izo-

lacyjnej i odciąć pasek o długości 

ok. 10 cm lub też odciąć kawałek arku-

sza o wymiarach ok. 10 cm x 10 cm 

i przykleić na spodnią stronę płyty 

izolacyjnej po uprzednim ściągnięciu 

pierwszego papieru ochronnego. Po 

przyklejeniu punktów klejenia ściągnąć 

drugi papier ochronny i docisnąć płytę 

izolacyjną do ściany. W celu zamonto-

wania odpowiednich elementów dre-

narskich należy postępować zgodnie ze 

stosownymi zaleceniami.

7 Wypełnienie wykopu

Po zakończeniu prac uszczelniających 

zasypać wykop w przeciągu 72 godzin.

8 Uszczelnienie typu Z/L

PCI Pecithene® przyciąć na odpowied-

nią długość. Materiału nie należy ukła-

dać w spoinie poziomej, lecz przykleić 

bezpośrednio na warstwę konstruk-

cyjną muru. W miejscach połączeń 

należy zastosować odpowiedni zakład. 

PCI Pecithene® należy wywinąć 

(z odpowiednim zakładem – uszczel-

nienie typu L) poniżej górnej krawędzi 

uszczelnienia piwnicy.

Wywinięcie izolacji 

powyżej poziomu gruntu 

minimum 15 cm

• Warstwa elewacyjna

• Szczelina powietrzna

• Termoizolacja

• Warstwa Konstrukcyjna

Mur warstwowy

• PCI Pecithene® na podłożu 

zagruntowanym PCI Pecimor® F lub 

PCI Pecithene® Wintergrundierung

Uszczelnienie typu Z

• PCI Pecithene® na podłożu 

zagruntowanym PCI Pecimor® F lub 

PCI Pecithene® Wintergrundierung

Uszczelnienie typu L

Połączenie 

warstw uszczelniających 

zakład min. 10 cm

• Warstwa ochronna

 (tu: izolacja obwodowa)

• Hydroizolacja piwnicy
 - PCI Pecithene®, lub 

     PCI Pecimor® 2K

• Betonowa ściana fundamentowa

Ściana fundamentowa

Wykonanie uszczelnienia typu Z/L w strefie cokołowej ściany warstwowej, 
przy zastosowaniu PCI Pecithene®
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Gruntowanie: Przygotowane podłoże zagrunto-

wać. Przy temperaturze od +5 ºC do +30 ºC za-

stosować środek gruntujący PCI Pecimor® F, przy 

temperaturze od -5 ºC do +10 ºC zagruntować 

za pomocą PCI Pecithene®-Wintergrundierung. 

Pozostawić do wyschnięcia

Narożniki wewnętrzne (2): Następnie przyciąć pa-

sujący trójkąt; ściągnąć papier ochronny i wkleić 

do narożnika wewnętrznego w taki sposób, by 

zakryć „punkty łączeń”. Na koniec silnie docisnąć.

Krawędzie płyty fundamentowej/wyoblenia: Przy-

ciąć pasek wzmacniający do krawędzi płyty fun-

damentowej. Ściągając etapami papier ochronny 

przykleić pasek wzmacniający do powierzchni 

poziomych oraz - po zagięciu wokół krawędzi - 

do powierzchni pionowych płyty fundamentowej. 

Na koniec nakleić na zakładkę pasek wzmacniają-

cy na wyoblenie i docisnąć.

Przycinanie arkuszy/pasków wzmacniających: 

Najlepiej oprzeć rolkę arkuszy na odpowiedniej 

podpórce, odwinąć rolkę na odpowiednią długość 

oraz przyciąć (np. za pomocą obcinaka) na sto-

sownej podkładce (deska drewniana). Dłuższe 

odcinki arkuszy należy ponownie zwinąć, dopóki 

nie będą potrzebne.

Narożniki zewnętrzne (1): Przyciąć trójkątny pasek 

wzmacniający odpowiednio do wystawania płyty 

fundamentowej i dopasować. Ściągnąć papier 

ochronny, docisnąć pasek wzmacniający do pod-

łoża za krawędziami narożnikami płyty fundamen-

towej i przykleić. Silnie docisnąć za pomocą wałka 

gumowego.

Przejścia rurowe (1): Wyciąć prostokątny/kwadra-

towy pasek wzmacniający i naciąć odpowiednio 

do średnicy rury po kole, poczynając od środka. 

Zwrócić uwagę na odpowiednią zakładkę paska 

wzmacniającego (min. 10 cm), aby uszczelnić 

wokół przejścia rurowego!

Narożniki wewnętrzne (1): Paski wzmacniają-

ce naciąć odpowiednio do wystawania płyty 

fundamentowej, ale niezbyt głęboko. Dopasować 

w narożniku wewnętrznym i przykleić ściągając 

etapami papier ochronny. Silnie docisnąć za 

pomocą wałka gumowego.

Narożniki zewnętrzne (2): Następnie naciąć 

wystarczająco czworokątny pasek wzmacniający 

i dopasować; ściągając etapami papier ochronny 

nakleić pasek czworokątny na pasek trójkątny, 

a następnie docisnąć.

Przejścia rurowe (2): Nasunąć przycięty pasek 

wzmacniający na rurę i przykleić ściągając etapa-

mi papier ochronny, a następnie docisnąć.
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Przejścia rurowe (3): Odciąć podłużny pasek 

wzmacniający o długości równiej obwodowi rury 

powiększonemu o min. 10 cm i naciąć dłuższą 

stronę w niewielkich odstępach, każdorazowo 

na ok. 2 - 3 cm. Przycięty pasek wzmacniający 

nakleić, ściągając etapami papier ochronny, 

na zakładkę wokół rury oraz na przyklejony wcze-

śniej na ścianę pasek wzmacniający, a następnie 

docisnąć.

Powierzchnie płaskie (1): Przyciąć arkusz PCI 

Pecithene® na długość i ponownie zwinąć. 

Ściągnąć papier ochronny przy górnej krawędzi 

arkusza, wyrównać arkusz i docisnąć. Ściągając 

etapami papier ochronny, docisnąć arkusz za 

pomocą szczotki/szmatki, poczynając od środka, 

i przykleić do podłoża.

Zabezpieczenie górnej krawędzi arkuszy za po-

mocą szyn podtynkowych lub listew osłonowych: 

Zabezpieczyć mechanicznie (przybić/przykręcić) 

górną krawędź uszczelnienia PCI Pecithene® 

na całej długości za pomocą szyn pod tynk lub 

listew osłonowych.

Krawędź wewnętrzna: Przyciąć arkusz PCI 

Pecithene® na długość i ściągając etapami papier 

ochronny nakleić pasek wzmacniający na narożnik 

z zachowaniem min. 15 cm zakładki. Docisnąć za 

pomocą wałka gumowego.

Powierzchnie płaskie (2): Nakleić z zakładką 

arkusz PCI Pecithene® na krawędź płyty funda-

mentowej i silnie docisnąć za pomocą wałka gu-

mowego. Następnie ściągnąć paski aluminiowe, 

aby można było nakleić kolejny arkusz z zakładką 

min. 10 cm.

Krawędź zewnętrzna: Przyciąć arkusz PCI Pe-

cithene® na długość i, ściągając etapami papier 

ochronny, nakleić pasek wzmacniający na naroż-

nik z zachowaniem min. 15 cm zakładki. Docisnąć 

za pomocą wałka gumowego.

Zabezpieczenie górnej krawędzi arkuszy za po-

mocą taśmy z włókniny PCI Pecithene® Vliesband 

lub taśmy aluminiowej PCI Pecithene® Aluband: 

Rozwinąć taśmę na żądaną długość i ściągnąć 

papier ochronny. Następnie nakleić taśmę w taki 

sposób, by w połowie przyklejona została na za-

gruntowane podłoże oraz w połowie z zakładką 

na arkusz PCI Pecithene®, a następnie mocno do-

cisnąć. Zabezpieczyć górną krawędź uszczelnie-

nia na całej długości. Zwrócić uwagę na zachowa-

nie wystarczającej zakładki na złożeniach arkuszy 

(min. 10 cm) oraz przy narożnikach i krawędziach 

(min. 15 cm)!



Karta techniczna

PCI Pecithene®

W kartach technicznych podajemy ogólne 

wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste 

warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać 

od informacji zawartych w niniejszej karcie 

technicznej. Z tego względu Użytkownik jest 

zobowiązany do dokonania sprawdzenia 

możliwości aplikacyjnych produktu w innych 

warunkach od podanych w karcie technicznej. 

W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć 

naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych 

kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie 

rażącego zawinienia (działania umyślnego lub 

rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy 

ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych 

przepisów o odpowiedzialności za produkt. 

Wydanie niniejsze traci aktualność z ukazaniem 

się nowego wydania karty technicznej.

Wydanie styczeń 2016.

Przedstawicielstwo i dystrybucja 

w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

PL 63-100 Śrem

telefon 61 636 63 00

faks 61 636 63 14

www.pci-polska.pl

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego 

i dodatkowych informacji prosimy 

o zwracanie się do regionalnych dorad-

ców techniczno-handlowych PCI.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po 

produktach PCI oraz pozostałe, nie 

wykorzystane resztki produktów należy 

usuwać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

Zalecenia i uwagi

Podczas robót izolacyjnych przy 

zastosowaniu PCI Pecithene® należy 

przestrzegać stosownych wytycz-

nych, np. wytycznych Instytutu 

Techniki Budowlanej nr 408/2010 

„Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych – 

część C: Zabezpieczenia i izolacje – 

zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe 

i wodochronne części podziemnych 

budynków”.

Nie używać PCI Pecithene® przy 

temperaturze podłoża poniżej -5 ºC 

lub powyżej +30 ºC.

Nie dopuszczać do narażenia 

spodniej strony warstwy uszczelnie-

nia na wpływ wilgoci, np. w wyniku 

kapilarnego podciągania wilgoci.

W przypadku występowania wody 

kondensacyjnej na powierzchniach 

zagruntowanych, nie można zagwa-

rantować prawidłowej przyczepności 

PCI Pecithene®. Przed przystąpie-

niem do klejenia należy zadbać o to, 

by podłoże było suche.

Przy temperaturze od +5 ºC do -5 ºC 

taśmę aluminiową PCI Pecithene® 

Aluband, taśmę klejącą PCI 

Pecithene® Klebeband oraz taśmę 

z włókniny PCI Pecithene® Vliesband 

można naklejać wyłącznie na podłoża 

zagruntowane przy zastosowaniu PCI 

Pecithene®-Wintergrundierung lub 

też na stronę zewnętrzną arkuszy PCI 

Pecithene®.

Należy unikać obciążeń punktowych 

i liniowych oraz obciążeń pogarszają-

cych walory funkcjonalne uszczelnie-

nia w wyniku jego wgniecenia.

Uszczelnienie należy nałożyć po tej 

stronie budowli lub elementu budow-

lanego, która ma kontakt z wodą.

Nie zasypywać wykopów gruzem 

budowlanym, grysem lub otocza-

kami. Niebezpieczeństwo uszkodze-

nia uszczelnienia.

Składowanie: min. 12 miesięcy, prze-

chowywać w miejscu suchym w tem-

peraturze nieprzekraczającej +30 ºC.


