
442Informacja o produkcie

 Do wnętrz i na zewnątrz.
 Do wykonywania trudno-

ścieralnych, chemoodpor-
nych i barwnych powłok 
za mykających na 
posadzkach betonowych 
oraz jastrychach 
cementowych. Przy jastry-
chach asfaltowych tylko 
we wnątrz budynku.
 Do posadzek w pomiesz-

czeniach produkcyjnych 
i magazynowych z lekkim do 
średnio intensywnego obcią-
żeniem mechanicznym; do 
komunikacji pojazdów na 
pneumatycznych kołach 
gumowych.
 W zakładach 

z umiarkowa nym 
obciążeniem chemika liami.

Zakres stosowania

Epoksydowa powłoka zamykająca PCI-Apokor W daje się łatwo używać i nie 
obciąża oparami rozpuszczalnika środowiska ani pracownika wykonującego 
roboty.

PCI Apokor
® WEpoksydowa powłoka zamykająca

Do posadzek betonowych oraz jastrychów

asfaltowych i cementowych

Właściwości produktu  Bezrozpuszczalnikowy, nie obciąża środowiska ani pra-
cownika wykonującego roboty przez opary rozpuszczalnika. 
Nie stwarza niebezpieczeństwa pożaru ani eksplozji, nie 
wydziela szkodliwych oparów.
 Wodoszczelny, odporny na działanie czynników 

at mosferycznych i odporny na starzenie.
 Trudnościeralny, odporny na średnio intensywne obcią-

żenie ścierające i toczne.
 Chemoodporny, chroni przed wieloma kwasami, 

zasa dami, olejami oraz innymi chemikaliami (patrz tabela 
„Odpor ność na chemikalia”).
 Łatwość użycia dzięki dobrej rozpływności.
 Światłotrwały, niewielka skłonność do żółknięcia
 Z urzędowym świadectwem kontroli w zakresie utrud-

niania poślizgu (nr do zam. A 2/2).
 Wodorozcieńczalny.



Dane odnośnie użycia/
dane techniczne

Dane materiałowo-technologiczne
Baza materiałowa żywica epoksydowa
Składniki 2-składnikowy
Gęstość
– składnik podstawowy ok. 1,3 g/cm3

– utwardzacz ok. 1,2 g/cm3

Konsystencja
– składnik podstawowy płynna, lekko tiksotropowa
– utwardzacz płynna
Barwa
– składnik podstawowy barwny (patrz forma dostawy)
– utwardzacz przeźroczysty
Oznaczenie zgodnie z:
– Rozporzadzeniem o drogowym 
 transporcie materiałów  
 niebezpiecznych (GGVS) 
– składnik podstawowy nie jest materiałem niebezpiecznym
– utwardzacz klasa 9, grupa opakowaniowa III, UN 3082, 
  sub stancja niebezpieczna dla środowiska, 
  płynna, bez dalszej klasyfikacji
  (żywice epoksydowe)
– Rozporządzeniem o substancjach  
 niebezpiecznych (GefStoffV)
– składnik podstawowy podrażniający
– utwardzacz podrażniający, niebezpieczny dla środowiska, 
  zawiera żywice epoksydowe
Dokładniejsze in for ma cje: patrz roz dział Wska zów ki od no śnie bez pie czeń stwa.

Przechowywanie w miejscu chłodnym, ale wolnym od mrozu 
  ok. 12 miesięcy
Opakowanie pojemnik blaszany
Forma dostawy
Barwy wg RAL
– 7030 szary kamień opakowanie 20 kg (składnik podstawowy: hobok 
  16,67 kg + utwardzacz: wiaderko 3,33 kg)
  nr art./znak kontrolny EAN 3930/4
  opakowanie kombinowane 5 kg (2 składniki)
  nr art./znak kontrolny EAN 3944/1 

– 7032 szara krzemionka opakowanie 20 kg (składnik podstawowy: hobok 
  16,67 kg + utwardzacz: wiaderko 3,33 kg)
  nr art./znak kontrolny EAN 3940/3
  opakowanie kombinowane 5 kg (2 składniki)
  nr art./znak kontrolny EAN 3945/8



Dane odnośne użycia/
dane techniczne

Dane o technice stosowania
Zużycie ok. 520 g/m2 przy dwukrotnym nanoszeniu
– 1. warstwa ok. 310 g/m2

– 2. warstwa ok. 210 g/m2 (Wielkość zużycia zależy 
  od chłonności i struktury podłoży.) 

Wydajność przy dwukrotnym nanoszeniu wystarcza na ok.
– opakowanie 20 kg 38,5 m2

– opakowanie kombinowane 5 kg  9,5 m2

Grubość mokrej warstwy
– minimalna ok. 100 μm
– maksymalna ok. 300 μm

Grubość suchej warstwy przy ok. 150 do 200 μm 
dwu krotnym nanoszeniu

Temperatura użycia +10° C do +30° C

Proporcja mieszanki
– składnik podstawowy 100 części wagowych
– utwardzacz 20 części wagowych

Czas mieszania ok. 3 minut

Konsystencja (lepkość) płynna

Czas użycia* ok. 60 minut

Czas twardnienia*
– możliwość wchodzenia po ok. 16 godzinach
– nanoszenie 2. warstwy po ok. 16 godzinach
– możliwość pełnego obciążania po ok. 7 dniach

Odporność na temperaturę –20° C do +80° C
* Przy +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają te czasy.

Odporność na chemikalia
czas trwania próby 
500 godzin przy +23° C

 Stężenie Odpor -  Stężenie Odpor -
 (% wag.) ność  (% wag.) ność

kwasy nieorganiczne**   ług sodowy 20 % +
kwas fosforowy 5 % ± ług mydlany  +
kwas fosforowy 10 % ±
kwas azotowy 5 % + rozpuszczalniki i paliwa
kwas azotowy 10 % ± etanol*  +
kwas solny 5 % + benzyna normalna  +
kwas solny 10 % + benzyna bezołowiowa Super  +
kwas siarkowy 20 % ±
kwas siarkowy 50 % ± oleje
   olej hamulcowy  ±
kwasy organiczne*   olej opałowy  +
kwas octowy 10 % 5 % + olej hydrauliczny  +
kwas mlekowy 5 % +
   inne
ługi   sól do zwalczania gołoledzi  +
chlorowy ług bielący* 1:1  + nadtlenek wodoru 3 % +
ług potasowy 20 % +

Objaśnienia symboli: + = odporny, ± = krótkotrwale odporny
*  Przy oddziaływaniu mogą wystąpić lekkie przebarwienia.
**  Przy oddziaływaniu mogą wystąpić wyraźne przebarwienia.



 Podłoże musi być 
mocne, czyste, nośne 
i wolne od olejów, tłusz-
czów, starych powłok 
malarskich i in nych pozo-
stałości. Może ono być wil-

gotne, ale nie mokre.
 Powierzchnie gładko 

zatarte lub pyliste oraz 
podłoża z osadem o dużej 
zawar tości cementu nale-
ży przygotować np. przez 

zeszlifowanie.
Starsze powłoki zamyka jące 
PCI-Apokor W przed dal-
szym nanoszeniem muszą 
zostać dokładnie oczyszczo-
ne i/lub oszlifo wane.

Przygotowanie podłoża

Podczas mieszania 
PCI Apokor W koniecznie 
nosić oku lary ochronne!

Mieszanie
PCI-Apokor W jest 
do starczany w pasującej 
proporcji mieszanki. Przy 
stosowaniu ilości cząst-
kowych należy uprzednio 
dokładnie zamieszać każdy 
składnik. Obo wiązuje nastę-
pująca pro porcja mieszanki:
100 części wagowych 
składnika podstawowego 
+ 20 części wagowych 
utwardzacza.
 Utwardzacz w całości 
dodać do skład nika pod-
stawowego i przez co naj-
mniej 3 minuty inten sywnie 
mieszać odpo wiednim mie-
szadłem (np. firmy Collomix) 
jako na sadką na wolnoobro-
tową wiertarkę (ok.400 obr./
min.) Mie szanka jest gotowa 
do natychmiastowego użycia.

Powlekanie zamykające
Do powlekania zamykają-
cego przy użyciu 
PCI-Apokor W konieczne 
jest co najmniej dwu krotne 
nanoszenie.
Umieszany produkt 
PCI-Apokor W użyć w ciągu 
ok.60 minut (przy 23° C). 
Zbliżający się ko niec czasu 
użycia można rozpoznać po 
zwiększającej się lepko ści.
 Do pierwszej war-
stwy umieszany 
PCI-Apokor W rozcieńczyć 
z 10% części wagowych 
wody i za pomocą szczotki, 
wałka malarskiego lub pędz-
la płaskiego intensywnie 
wprowadzać w oczysz czone 
podłoże.
Unikać tworzenia kałuż!
 Najwcześniej po 16 godzi-
nach czasu schnięcia 
nanieść kryjąco drugą war-
stwę ponownie za pomocą 
szczotki, wałka malarskiego 

lub pędzla płaskiego.

Przy wersji utrudniają-
cej poślizg (R 12) należy 
wy konać następujący układ: 
Pierwszą warstwę w sta nie 
świeżym posypać do peł-
nego nasycenia pia skiem 
kwarcowym HS 020 (0,05-
0,20 mm). Po stwardnieniu 
usunąć nadmiarowy piasek 
kwar cowy. Na posypaną 
pia skiem powierzchnię 
dwu krotnie nanieść nieroz-
cieńczony PCI-Apokor W.
 W razie potrzeby można 
po całkowitym wyschnię ciu 
drugiej warstwy (po ok.16 
godzinach) nanieść trzecią 
warstwę.
 Najwcześniej po 
7 dniach czasu utwardza-
nia można poddawać 
PCI Apokor W pełnemu 
obciążeniu mechanicz nemu 
lub obciążeniu chemikalia-
mi.

Sposób użycia
PCI Apokor W
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 Nr 7030 Szary kamień  Nr 7032 Szara krzemionka

Zastrzega sie niewielkie różnice 
odcieni uwarunkowane procesem 
druku.

PCI Apokor W
Barwy standardowe



Należy przestrzegać 
następujących zasad:

 Nie używać PCI-Apokor W przy temperaturach podłoża 
niższych niż +10° C ani wyższych niż +30° C.
 Powłoka zamykająca z PCI-Apokor W musi całkowicie 

stwardnieć (po ok.7 dniach), zanim będzie obciążana 
mechanicznie lub przez chemikalia.
 Ponieważ czas twardnienia zależy od temperatury i wil-

gotności powietrza, przed naniesieniem każdej kolejnej 
warstwy trzeba odczekać, aż poprzednia warstwa będzie 
utwardzona/będzie można na nią wchodzić.
 Przy jastrychach asfaltowych stosować tylko wewnątrz 

budynku.
 Do zamykającego powlekania posadzek garażowych sto-

sować PCI Epoxigrund 390 oraz PCI Supracolor.
 Narzędzia bezpośrednio po użyciu oczyścić wodą (najle-

piej z dodatkiem środka myjącego), w stanie stwardniałym 
czyszczenie wodą nie jest już możliwe.
 Odpowiednie narzędzia można nabyć np. w firmie

Collomix GmbH
Horchstraße 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de
 Trwałość przechowywania: w miejscu chłodnym, ale wol-

nym od mrozu.

 Składnik podstawowy
Grozi poważnym uszkodzeniem oczu – dlatego koniecznie 
należy nosić okulary ochronne. Przechowywać w miejscach 
niedostępnych dla dzieci. W razie zetknięcia z oczami 
natychmiast dokładnie spłukać wodą i skonsultować się 
z lekarzem. W razie zetknięcia ze skórą natychmiast zmyć 
dużą ilością wody z mydłem. W razie połknięcia natych-
miast zasięgnąć porady lekarskiej i przedłożyć opakowanie, 
informację o produkcie lub etykietkę pojemnika.
 Utwardzacz

Zawiera żywice epoksydowe o średnim ciężarze cząsteczko-
wym ≤ 700. Niebezpieczny dla środowiska. Podrażnia oczy 
i skórę. Może uczulać przez kontakt ze skórą. Toksyczny dla 
organizmów wodnych, może w zbiornikach wodnych wywie-
rać przez długi czas szkodliwe działanie. Przechowywać 
w miejscach niedostępnych dla dzieci. Unikać zetknięcia 
z oczami i skórą. W razie zetknięcia z oczami natychmiast 
spłukać dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem. 
W razie zetknięcia ze skórą natychmiast zdjąć zanieczysz-
czoną odzież i natychmiast umyć skórę dużą ilością wody 
z mydłem. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć pora-
dy lekarskiej i przedłożyć opakowanie, informację o produk-
cie lub etykietkę pojemnika. 

Wskazówki odnośnie 
bezpieczeństwa



Serwis dla architektów
i projektantów

W spra wie do radz twa obiek to we go pro si my o zwra ca nie się 
do do rad ców tech nicz nych PCI.
Dal szych in for ma cji moż na za się gnąć w przed sta wi ciel stwie 
PCI w Po ls ce:
BASF Con struc tion Che mi cals Pol ska Sp. z o.o.
ul. Ro ose vel ta 18,60-829 Po znań
tel.: (061) 845 10 33,845 10 39

 Używając PCI-Apokor W należy nosić odpowiednie ręka-
wice ochron ne i okulary ochronne.
Należy przestrzegać następujących instrukcji stowarzysze-
nia zawodowego (Berufsgenossenschaft) przemysłu che-
micznego oraz zespołu roboczego (Arbeitsgemeinschaft) 
stowarzyszenia zawodowego przemysłu budowlanego 
(Bau-BG):
– „Polyester und Epoxidharze” (Poliester i żywice epoksydo-
we), nr do zam. ZH 1/301
– „Hautschutz” (Ochrona skóry), nr do zam. ZH 1/132.
Powyższe instrukcje można nabyć np. w Carl Heymanns 
Verlag KG, Luxemburger Straße 449,50939 Köln, lub 
w Wiley-VCH Verlag GmbH, Pappelallee 3,69469 Weinheim, 
a także w odpowiednich stowarzyszeniach zawodowych 
(Berufsgenossenschaften).
Dalsze informacje można znaleźć w kartach bezpieczeństwa PCI.

Wskazówki odnośnie 
bezpieczeństwa

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
D - 86159 Augsburg
Postfach 102247
D - 86012 Augsburg
Telefon  +49 821/5901-0
Faks +49 821/5901-372 
www.pci-augsburg.de

Wy da nie ni niej sze tra ci ak tu al ność wraz 
z uka za niem się no we go wy da nia.
Wydanie lipiec 2006
Stan na lipiec 2004

Przedsiębiorstwo Grupy

Wa run ki ro bo cze na bu do wie i za kre sy sto so wa-
nia na szych pro duk tów są zróż ni co wa ne. W infor-
ma cjach o produktach mo że my po dać tyl ko ogól-
ne wy tycz ne uży cia. Od po wia da ją one nasze mu 
dzi siej sze mu sta no wi wie dzy. Użytkow nik jest 
zo bo wią za ny do spraw dze nia przy dat no ści i moż-
li wo ści za sto so wa nia w przewi dy wa nym ce lu.
W ra zie spe cjal nych wy ma gań na le ży za się-
gnąć na szej po ra dy. Za nie peł ne i nie wła ści we 
da ne w na szych ma te ria łach in for ma cyj nych 
odpowia da my tyl ko w ra zie ra żą ce go za wi nie nia 
(dzia ła nia umyśl ne go lub ra żą ce go niedbalstwa); 
po wyż sze nie do ty czy ewentualnych rosz czeń 
z ty tu łu ogól nych przepisów o od po wie dzial no ści 
za pro dukt. 

Doradztwo techniczne 
i dystrybucja w Polsce:

BASF Construction 
Chemicals 
Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 18
PL - 60-829 Poznań
Telefon  +48 61 845 10 33
 +48 61 845 10 39
Faks +48 61 845 10 37
E-Mail:  pci@basf-cc.pl
www.basf-cc.pl


