
Zakres stosowania

Do zastosowań wewnętrznych 

i zewnętrznych.

Do ścian i posadzek.

Do wyklejania wszelkiego rodzaju 

okładzin ceramicznych i kamiennych 

(zwłaszcza wrażliwych na przebar-

wienia i deformacje), na podłożach 

nieodkształcalnych (stal, aluminium, 

poliester, PVC, płyty OSB, deski 

drewniane, płyty kartonowo-gipsowe, 

dyle gipsowe, stare okładziny itp.), 

narażonych na wibracje i znaczne 

zmiany temperatur oraz wrażliwych 

na wilgoć, w budownictwie ogólnym 

i przemysłowym.

Do wyrównawczego grubowar-

stwowego przyklejania nienośnych, 

suchych elementów budowlanych.

Do sklejania suchych nienośnych ele-

mentów stalowych.

Do przyklejanie końcówek iniekcyj-

nych i szpachlowania powierzchnio-

wego rys w betonie w trakcie iniekcji.

Do wykonywania zespolonych 

uszczelnień podpłytkowych.
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 PCI Collastic®

do wszelkiego rodzaju okładzin 

ceramicznych i kamiennych

Klej poliuretanowy

Właściwości produktu

Szybko i bezskurczowo twardnie-

jący, po ok. 3 godzinach możliwość 

spoinowania, po ok. 12 godzinach 

możliwość pełnego obciążania.

Nie powoduje przebarwień i defor-

macji nawet bardzo wrażliwych 

gatunków kamieni naturalnych.

Bardzo wysoko elastyczny – kom-

pensuje silne drgania podłoża, 

mostkuje rysy.

Doskonała przyczepność do nie-

mal wszystkich materiałów stoso-

wanych w budownictwie.

Wodoszczelny – współpracuje jako 

uszczelnienie z taśmami i mansze-

tami PCI Pecitape®.

Paroizolacyjny w zakresie 

wystarczającym do ochrony 

przed wilgocią materiałów 

drewnopochodnych.

Klasyfikowany jako R2T wg 

PN-EN 12004.

1211

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11

D-86159 Augsburg
13

DE0025/01
EN 12004

Klej na bazie żywic reaktywnych o podwyższonych para-
metrach, zmniejszonym spływie 

EN 12004 R2T

Reakcja na ogień
Przyczepność początkowa
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie
Wytrzymałość na ścinanie po szoku 
termicznym
Substancje niebezpieczne

Klasa E
≥ 2,0 N/mm²
≥ 2,0 N/mm²

≥ 2,0 N/mm²
Zgodnie z 4.5 
(EN 12004)

Okładzina płytkowa w niecce basenowej wyklejo-

na na PCI Collastic®.
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PCI Collastic®

Dane techniczne

Baza materiałowa poliuretan, nie zawiera rozpuszczalników

Składniki produkt 2-składnikowy

Kolor

- składnik bazowy

- utwardzacz

biały

ciemnoniebieski

Gęstość mieszanki ok. 1,5 g/cm3

Składowanie w suchym miejscu, nie składować długo-

trwale w temperaturze powyżej

+30 ºC; utwardzacz musi być przechowy-

wany w opakowaniu

paroszczelnym

Trwałość składowania 12 miesięcy

Opakowanie puszka zespolona 3 kg, nr art. / kod EAN 

2290/0, (karton z 5 puszkami)

Zużycie i wydajność

Paca zębata:

- 4 mm

- 6 mm

- 8 mm

- 10 mm

Zużycie / m2 

ok. 1,8 kg

ok. 2,3 kg

ok. 3,0 kg

ok. 4,2 kg

3 kg PCI-Collastic® wystarcza 

na ok. 1,6 m2

1,3 m2

1,0 m2

0,7 m2

Temperatura aplikacji i podłoża minimum +10 ºC

Grubość warstwy kleju 1 do 5 mm

Proporcja mieszanki składnik bazowy: utwardzacz = 100:30

Czas użycia* ok. 45 minut

Czas otwarty klejenia* ok. 60 minut

Czasy utwardzania*

- możliwość wchodzenia

- możliwość spoinowania

- możliwość pełnego obciążania

po ok. 3 godzinach

po ok. 3 godzinach

po ok. 12 godzinach

Odporność termiczna -20 ºC do +80 ºC

Paroprzepuszczalność wg DIN 53 122 4 do 5 g/m2/dzień przy 1,5 mm grubości warstwy

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla 

pary wodnej μ

ok. 4500

Reakcja na ogień wg EN 13501 klasa E

Przyczepność początkowa ≥ 2,0 MPa

Przyczepność po zanurzeniu 

w wodzie

≥ 2,0 MPa

Wytrzymałość na ścinanie po szoku 

termicznym

≥ 2,0 MPa

*  Przy +23 ºC i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają 
podane czasy.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, zwarte, 

nośne i czyste, tj. pozbawione wszel-

kich substancji zmniejszających 

przyczepność.

Podłoża stalowe w razie potrzeby 

odrdzewić przez piaskowanie 

i odtłuścić (np. rozpuszczalnikiem 

uniwersalnym).

Aluminium dokładnie odtłuścić.

Poliester należy uszorstnić mecha-

nicznie i odpylić.

Okładziny z PVC - umyć i usunąć 

wosk. 

Płyty wiórowe mogą wykazy-

wać maksimum 10% wilgotności 

szczątkowej.
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Sposób użycia

1 Dodać utwardzacz do składnika 

bazowego i starannie wymieszać (naj-

lepiej mieszadłem świdrowym), do uzy-

skania jednolitej kolorystycznie masy. 

Następnie przełożyć mieszankę do czy-

stego naczynia i ponownie wymieszać.

2 Rozłożyć małymi porcjami na pod-

łożu w celu odprowadzenie cie-

pła pochodzącego z reakcji żywicy 

z utwardzaczem.

3 Gładką stroną packi wykonać cienką 

warstwę kontaktową.

4 Zębatą stroną packi rozprowadzić klej 

na żądaną grubość.

5 Lekko posuwistym ruchem ułożyć 

płytki na kleju, docisnąć i ustawić we 

właściwym położeniu.

Spoinowanie

Do wypełnienia spoin użyć odpo-

wiednich zapraw do spoino-

wania, np. PCI Pericolor® Flex, 

PCI Nanofug®, PCI Nonofug® 

Premium czy PCI Durapox® NT plus.

Spoiny dylatacyjne wypełnić wła-

ściwymi uszczelniaczami, np. 

PCI Silcofug® E lub PCI Elritan® 

100/140.

Zalecenia i uwagi

Okładziny ceramiczne i kamienie 

muszą być podczas wyklejania suche 

(bez skroplin). W przypadku docina-

nia płytek na wymiar metodą mokrą, 

odczekać do ich wyschnięcia.

Przyklejanie na podłożach cemento-

wych jest możliwe tylko w miejscach 

suchych.

W przypadku  wyklejania płytek 

na na blachach miedzianych, oło-

wianych lub mosiężnych należy kon-

taktować się z regionalnym doradcą 

techniczno-handlowym PCI.

Nie rozcieńczać rozpuszczalnikami.

Do wyklejania wodoszczelnego 

należy zapewnić min. 1,5 mm grubo-

ści zwartej warstwy kleju. W warstwę 

tą można wklejać w przewidzianych 

miejscach taśmy i manszety PCI 

Pecitape®.

Wielkoformatowe płytki, które nie 

są przeznaczone do przenoszenia 

obciążeń mechanicznych, można 

kleić na plackach kleju o wielkości 

małego talerzyka lub na pasmach 

o szerokości ok. 10 cm. Podłoże 

musi być w takim przypadku idealnie 

wyrównane.

Narzędzia oraz zabrudzone okładziny 

należy natychmiast oczyścić roz-

puszczalnikiem uniwersalnym. W sta-

nie zaschniętym możliwe jest tylko 

mechaniczne oczyszczenie.

PCI Collastic® nadaje się do wyklejania płytek 

na podłożach wrażliwych na wilgoć, np. płytach 

wiórowych.

Także blachy stalowe nadają się jako podłoże 

do wyklejania okładzin za pomocą PCI Collastic®.

Za pomocą PCI Collastic® można wyklejać rów-

nież marmur na podłożach drewnopochodnych.

Płytki układa się na nałożonej grzebieniem war-

stwie kleju i wyrównuje.
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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 grudzień 2015.

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 należy zwra-

cać się do regionalnych doradców 

techniczno-handlowych PCI.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po 

produktach PCI oraz pozostałe, nie 

wykorzystane resztki produktów należy 

usuwać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

Wskazówki BHP

Utwardzacz zawiera difenylometa-

nodiizocyjanian, izomery i homo-

logi. Działa drażniąco na oczy, 

skórę i układ oddechowy. Stosować 

w dobrze wentylowanych miej-

scach. Używać rękawic ochronnych 

i odzieży roboczej. Przechowywać 

i używać poza zasięgiem dzieci.

Dalsze informacje znajdują się w karcie charak-

terystyki produktu.


