
BASF –  rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów

Produkty BASF – WODA



Ulewne deszcze, powodzie oraz podtopienia stanowią 
zagrożenie dla budynku. Zalane piwnice i podmyte fun-
damenty - to tyle niektóre skutki podtopienia domu. Aby 
zminimalizować szkody wyrzadzone przez wodę, BASF 
Polska Dział Chemii Budowlanej, przedstawia produkty 
do izolacji fundamentów i tarasów. 

PERIPRIM®

Środek gruntujący na chłonne podłoża

•  Koncentrat, rozcieńczalny z wodą w proporcji 1:1

•  Penetruje w głąb poprawiając właściwości podłoża

•  Redukuje i wyrównuje chłonność podłoża

•  Zwiększa przyczepność zapraw, klejów, mas szpachlowych i sa-

mopoziomujących

PCI Lastogum®

Wodoszczelna, elastyczna 

ochronna pod okładziny w ła

i natryskach

•  na chłonne podłoża wrażliwe na wilgoć

•  wodoszczelna, elastyczna, przenosząca rysy

•  do pomieszczeń mokrych w budownictwie m

•  barwa kontrolna: czerwona i szara 

•  do wnętrz, na posadzki i ściany
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PCI Pecimor® 1K
Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do ze-

wnętrznych ścian piwnic i fundamentów

•  1-składnikowa, modyfikowana tworzywem 

sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwo-

wa zgodna z normą DIN 18 195-2

•  Czas całkowitego wyschnięcia: ok. 5 dni

•  Nie zawiera rozpuszczalników

•  Posiada świadectwo kontroli nadzoru budowlanego

•  Zakres zastosowania: do wnętrz i na zewnątrz,do ścian i posa-

dzek; nie nadaje się do obiektów wody pitnej
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• PCI Pecimor® DK
Bitumiczny klej do płyt izolacyjn

•  2-składnikowy, modyfikowany tw

•  Do punktowego lub całopowierzc

płyt drenarskich na ścianach piw

•  Do klejenia płyt ze styroduru, styrop

•  Do powierzchniowego, zamknięto

•  Nie zawiera rozpuszczalników

•  Zakres zastosowania: na zewnątrz, do ścian i po

PCI Pecimor® 2K
Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic oraz fundamentów

•  2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa zgodna 

z normą DIN 18 195-2

•  Wczesna odporność na deszcz; czas całkowitego wyschnięcia: ok. 2 dni

•  Możliwość bezpośredniego formowania wklęsłych wyobleń przy użyciu PCI Pecimor 2K

•  Wypełnienie polistyrenowe, produkt szczególnie łatwy w użyciu

•  Nie zawiera rozpuszczalników

•  Posiada świadectwo kontroli nadzoru budowlanego 

•  Zakres zastosowania: do wnętrz i na zewnątrz, do ścian i posadzek, nie nadaje się do obiektów wody pitnej
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warstwa 

azienkach 

ieszkaniowym

PERICOL®

Wzmocniony klej do płytek

•  Dobra przyczepność na podłożu za-

gruntowanym wcześniej PERIPRIM

•  Wysoki standard klejenia

PERICOL® Fluid Flex
Elastyczny klej płynno-

warstwowy

•  Idealny na tarasy, balkony 

i schody

•  Do okładzin gresowych

•  Idealny na balkony i tarasy

PERICOL® Extra
Klej do gresu

•  Dobra przyczepność na podłożu za-

gruntowanym wcześniej PERIPRIM

•  Do okładzin gresowych wewnątrz 

budynku

PERICOL® Flex
Elastyczny klej do płytek

•  Dobra przyczepność na pod-

łożu zagruntowanym wcześ-

niej PERIPRIM

•  Kompensuje naprężenia pod-

łoża wynikające z wahań temperatury

•  Najwyższa jakość klejenia

•  Idealny na tarasy, balkony i schody

PCI Silcofug® E
Uszczelniacz silikonowy

•  do zamykania spoin narożnych, łączących 

i dylatacyjnych

•  odporny na starzenie, UV i dostępne 

w handlu środki czystości

•  kompensuje naprężenia do 20% szerokości spoiny

•  oparty na octanowym systemie wiązania

•  do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki i ściany

ccczących 

nen  

nych do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów

worzywem sztucznym bitumiczny klej do płyt izolacyjnych

chniowego klejenia obwodowych płyt izolacyjnych oraz 

wnic i fundamentach

pianu oraz szkła piankowego

komorowego szpachlowania płyt ze szkła piankowego

sadzek; nie nadaje się do obiektów wody pitnej
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PCI Seccoral® 1 K
Elastyczny, wodoszczelny 

szlam cementowy do uszczel-

nień podpłytkowych 

•  jednoskładnikowy, przeprę-

żający rysy, elastyczny szlam pod okładziny 

ceramiczne

•  wodoszczelny, wiąże bez rys i spękań

•  dobra przyczepność do podłoży mineralnych

•  do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki i ściany

PERICEM™ Fluid
Samopoziomująca wylewka pod 

wszystkie okładziny – zakres 

grubości warstw od 2 do 10 mm

•  Gotowa do użycia po wymiesza-

niu z wodą

•  Wysoka płynność, zdolność do sa-

mopoziomowania

•  Możliwość wchodzenia po ok. 4 - 6 godzinach

PERICEM™ Fluid Special
Specjalna wylewka pod wszystkie okładziny 

– zakres grubości warstw od 0,5 do 15 mm

•  Łatwa w użyciu

•  Gotowa do użycia po wymieszaniu 

z wodą

•  Wysoka wytrzymałość

•  Szybko utwardzalna – możliwość 

wchodzenia po 3 - 5 godzinach

PCI Nanofug®

Uniwersalna, uelastyczniona zaprawa do spoino-

wania wszystkich okładzin oraz wszystkich sze-

rokości spoin

•  do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych 

•  do wszystkich szerokości spoin

•  plastyczna konsystencja, doskonała w użyciu

•  wykazuje hydrofobo wość i ła-

twość w utrzy maniu

•  do wnętrz i na zew nątrz, 

na posadzki i ściany
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Kompletne systemy 
uszczelniające PCI Pecimor®
Innowacyjne produkty i systemy PCI do niezawodnego zastosowania 
w nowym budownictwie, modernizacji i renowacji starych obiektów



Każdy problem budowlany w każdej konstrukcji inżynierskiej można rozwiązać lepiej dzięki 

inteligentnym rozwiązaniom koncernu BASF.

Nasze marki - liderzy na rynku - oferują największy wybór sprawdzonych technologii, które 

pomagają budować lepszy świat.

Emaco® - systemy naprawcze do betonu

MBrace® - systemy zwiększania wytrzymałości konstrukcji

Masterfl ow® - masy zalewowe precyzyjne i strukturalne

Masterfl ex® - materiały uszczelniające do spoinowania

Masterseal® - powłoki i uszczelnienia przeciwwodne

Concresive® - zaprawy żywiczne, kleje i systemy iniekcyjne

Conica® - nawierzchnie sportowe

Conideck® - systemy membran wodoszczelnych

Coniroof® - systemy dachowe na bazie poliuretanów

Conibridge® - poliuretanowe membrany ochronne do płyty głównej mostów

Mastertop® - dekoracyjne i przemysłowe systemy posadzkowe

Ucrete® - systemy posadzkowe o wysokiej wytrzymałości

PCI® -  materiały do wyklejania płytek, podkłady cementowe oraz systemy uszczelnień przeciwwodnych

Inteligentne rozwiązania BASF S
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BASF Polska Sp. z o.o. 
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12
63-100 Śrem
tel. 61 636 63 00
faks 61 636 63 21
www.basf-cc.pl
chemiabudowlana@basf.com




