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EN 1504-5
Výrobek pro vyplnění trhlin v betonu

EN 1504-5 Metoda 1.5
U (D1) W(3) (1/2/3) (21)

Soudržnost
Prodloužení
Vodotěsnost

Zpracovatelnost

Trvanlivost / 
kompatibilita s betonem
Nebezpečné látky

˃ 0,2 N/mm2

˃ 10 %
vodotěsný při 
2 × 105 Pa
trhlina 0,3 mm, suchá, 
vlhká, mokrá
ztráta deformační práce 
˂ 20 %
v souladu s 5.4 
(EN1504-5)

k utěsňování a injektování trhlin

Rozsah použití

Pomocí PCI Apogel® PU lze rychle zamezit 
pronikání vody do trhlin. Trvalé utěsnění trhliny
se následně provede injektáží PCI Apogel® E.

PCI Apogel® E

 K utěsňovací injektáži vlhkých nebo

suchých trhlin, puklin a spár ve sta-

vebních dílech z minerálních

materiálů.

 K vytvoření vazeb s omezenou

průtažností. 

 K dlouhodobému utěsnění trhlin 

po injektáži PCI Apogel® PU.

PCI Apogel® PU

 Rychle-expandující injektážní

pryskyřice; zamezuje přítoku vody 

do spár. Trvalé utěsnění se provede

injektáží PCI Apogel® E.

Vlastnosti produktu

PCI Apogel® E

 Pružná polyuretanová inkektážní

hmota.

 S uzavřenou strukturou, proto těsní

a je schopen se tvarovat.

 Nízká viskozita; penetruje i do nejuž-

ších trhlin a dutin.

 Neobsahuje rozpouštědla.

 Certifikovaný dle EN 1504-5.

PCI Apogel® PU

 Nízká viskozita; penetruje i do nejuž-

ších trhlin a dutin.

 Neobsahuje rozpouštědla.

 Zbarvený dohněda.

 Odolný vůči hydrolýze a stálému

působení vody.

 Pěna se vytváří po cca 40-60

vteřinách po kontaktu s vodou;

tím se rychle zamezí dalšímu proni-

kání vody; dočasně utěsňující účinek.

 Doba napěnění závisí na přidaném

tvrdidle.

 Vytvořením stabilní pěny se voda

vytlačí zpět.

 Trvalé utěsnění se provede násled-

nou injektáží PCI Apogel® E.
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Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová data

Aplikační data

* Trvalé utěsnění se provede inektáží PCI Apogel® E.

PCI Apogel® E PCI Apogel® PU

Materiálová báze Polyuretanová pryskyřice, 
bez rozpouštědel

Polyuretanová pryskyřice, 
bez rozpouštědel

Komponenty 2-složkový 2-složkový

Hustota
- základní složka cca 0,95 g/cm³ cca 1,19 g/cm³
- tvrdidlo cca 1,23 g/cm³ cca 1,07 g/cm³

Skladovatelnost min. 12 měsíců min. 12 měsíců

Skladování v suchu, ne dlouhodobě při teplotách 
nad +30 °C

v suchu, ne dlouhodobě při teplotách 
nad +30 °C

Velikost balení 1 kg kombi balení, plechová nádoba 1 kg kombi balení, plechová nádoba

PCI Apogel® E PCI Apogel® PU

Teplota při zpracování (podklad) +8 °C až +35 °C +8 °C až +35 °C

Poměr míchání základní složka : tvrdidlo
- v objemových dílech 3,3 : 1 6 : 1
- v hmotnostních dílech 100 : 39 100 : 15

Doba míchání cca 2 minuty cca 2 minuty

Viskozita
- při +8 °C cca 430 mPa·s cca 980 mPa·s
- při +15 °C cca 315 mPa·s cca 650 mPa·s
- při +23 °C cca 225 mPa·s cca 485 mPa·s
- při +35 °C cca 150 mPa·s cca 290 mPa·s

Doba zpracovatelnosti
- při +8 °C cca. 6,5 hod.
- při +15 °C cca 4 hod. min. 24 hod. pokud
- při +23 °C ca. 100 min. hermeticky uzavřen
- při +35 °C cca 60 min.

Doba vytvrzení
- při +8 °C cca 2 dny
- při +15 °C cca 1,5 dne 40 až 60 vteřin
- při +23 °C cca 1 den po kontaktu s vodou
- při +35 °C cca ½ dne

Způsob aplikace / účel použití

injektáž / vyplnění X X

injektáž / utěsnění X X*

injektáž / pružné spojení X -

Vhodné injektážní pakry (vrtné) rozměr 

PCI Apogel® vrtný pakr 13 x 75 mm

PCI Apogel® vrtný pakr 10 x 120 mm

 Trhliny v betonu

Trhliny musí být zbaveny nečistot 

a prachu. Při použití PCI Apogel® E

mohou být trhliny vlhké. Trhliny, jimiž

protéká voda, se musí utěsnit vyso-

kotlakou injektáží PCI Apogel® PU 

bez dodatečného uzavření trhlin 

před finální injektáží. Před injektáži 

je nutné osadit vrtný nebo lepicí pakr

jako plnicí hrdlo. U vlhkých trhlin 

a trhlin, kterými prochází voda, použít

vrtný pakr.

Příprava podkladu
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 Nasazení vrtného pakru

Vhodným vrtákem do kamene 

se šikmo k trhlině navrtá otvor 

o průměru odpovídajícímu průměru

pakru. Vrt musí ústit do trhliny při-

bližně v půlce stavebního dílu. 

Otvory se provedou střídavě z levé 

i z pravé strany trhliny. Vzdálenost

mezi vrty by neměla překročit polo-

vinu tloušťky stavebního prvku 

resp. 60 cm. Prach z vrtu se odsaje,

do připraveného otvoru se vloží pakr

a spára se povrchově utěsní následu-

jícím materiálem.

- PCI Polyfix® 5 Min., pro injektování

po 30-60 min, nebo na vlhké pod-

klady, 

- PCI Collastic®, pro injektování

nejdříve po 3 hod. a pro malé změny

v šířce trhlin během ucpávky a injek-

táže (dynamická zatížení),

- PCI Bauharz s PCI Stellmittel 

při vysokotlakých injektážích 

po cca 24 hod.

 Umístění lepicího pakru

Povrch stavebního dílu se očistí

obroušením. Lepicí pakry se přilepí

pomocí PCI Collastic® nebo 

PCI Bauharz. Odstup jednotlivých

pakrů by měl odpovídat tloušťce 

stavebního dílu. Nakonec se trhlina

utěsní tak, jak bylo popsáno 

v předchozím odstavci.

Příprava podkladu

Při míchání a zpracování PCI Apogel®

nosit ochranné brýle a rukavice!

Míchání

Oba složky se dodávají ve vhodném

poměru.

█1 a) Míchání PCI Apogel® PU:

Tvrdidlo se vlije beze zbytků do základní

složky a intenzivně se míchá min. 2 mi-

nuty čistou dřevěnou špachtlí min. 2 cm

širokou a dostatečně dlouhou. Po pro-

míchání nesmí být vidět žádné šmouhy.

b) Namíchaný PCI Apogel přelijeme 

do čisté nádoby, aby se zajistila homo-

genita směsi. Dbejte na přelití celého

množství směsi. Nakonec ještě jednou

důkladně promíchat.

█2 Míchání PCI Apogel® E:

Pryžová zátka obalu tvrdidla se prodě-

raví ostrým předmětem a tvrdidlo 

se nechá vytéct do základní složky. 

Je třeba zajistit, aby přetekl veškerý

obsah tvrdidla. Prázdný obal tvrdidla 

se vyjme a obě složky se intenzivně 

míchají min. 2 minuty čistou dřevěnou

špachtlí min. 2 cm širokou a dostatečně

dlouhou.

Injektáž

█3 Těsnost ucpávky a správné vsazení

pakru je nutné před injektáží

přezkoušet stlačeným vzduchem.

█4 Namíchaný PCI Apogel® se injektuje

vhodným injektážním přístrojem za níz-

kého tlaku (tlakový hrnec), nebo za vy-

sokého tlaku.

█5 V případě svislých trhlin a diagonál-

ních trhlin vždy postupovat s injektáží 

od spodu nahoru. S injektáží 

PCI Apogel® začít u nejnižšího pakru 

a injektovat, dokud se hmota neobjeví 

u následujícího pakru. Pokračovat 

tímto způsobem pakr po pakru 

až k nejvýše umístěnému pakru. 

V případě vodorovných trhlin nebo 

u trhlin v podlahách se postupuje vždy

jedním směrem od jednoho konce trhlin

k druhému. Začínat od toho konce

trhliny, který je vhodnější s ohledem 

na situaci na stavbě. Hmotu 

PCI Apogel® injektovat, dokud nevys-

toupí u dalšího pakru. Tento postup 

se pak opakuje až k druhému konci

trhliny.

█6 Při injektáži je materiál vtlačen půso-

bením tlaku nebo kapilárních sil 

i do nejjemnějších trhlin. Proto je

pro kompletní vyplnění trhliny nezbytně

nutná dodatečná injektáž všemi osaze-

nými pakry ke konci doby zpracova-

telnosti materiálu. Doba zpracovatel-

nosti závisí na teplotě podkladu 

a vzduchu.

█7 Po vytvrzení injektované hmoty je

nutné pakry odstranit. Vrty se uzavřou

hmotou PCI Polyfix® 5 Min.

Zpracování PCI Apogel®

 Hmoty PCI Apogel® E a PCI Apogel®

PU jsou určeny pouze pro profesio-

nální/průmyslové použití.

 PCI Apogel® E a PCI Apogel®

PU nezpracovávat při teplotách 

podkladu pod +8 °C a nad +35 °C.

 Před zpracováním injektážích hmot

injektážním zařízením je nutné

prověřit, zda je vhodný pro daný typ

hmoty PCI Apogel®.

 Nářadí očistit ihned po použití

ředidlem PCI Univerdünner. Jakmile

hmota vytvrdne, je možné ji odstranit

pouze mechanicky.

 Pro pevnostní vyplnění trhlin použijte

PCI Apogel® F.

 Skladovat v nepoškozených obalech

v suchu při teplotě do +35 °C.

Důležitá upozornění
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PCI Apogel® E - tvrdidlo (složka B) a

PCI Apogel® PU - základní složka (A):

Obsahuje difenylmethan-4,4'-diisokya-

nát. Zdraví škodlivý při vdechování.

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

Podezření na karcinogenní účinky. Může

vyvolat senzibilizaci při vdechování 

a při styku s kůží. Zdraví škodlivý:

nebezpečí vážného poškození zdraví 

při dlouhodobé expozici vdechováním.

Plyny/páry/dýmy/aerosoly nevdechovat.

Zamezte styku s kůží. Tento materiál 

a jeho obal musí být zneškodněny

bezpečným způsobem. Používejte

vhodný ochranný oděv a ochranné 

rukavice. V případě nehody, nebo necí-

títe-li se dobře, okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte

toto označení). Používejte pouze v dob-

ře větraných prostorách. V případě ne-

hody při vdechnutí přeneste postižené-

ho na čerstvý vzduch a ponechte jej 

v klidu.

PCI Apogel® PU - tvrdidlo (složka B):

Dráždí oči a kůži. Škodlivý pro vodní 

organismy, může vyvolat dlouhodobé

nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Používejte vhodné ochranné rukavice 

a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Při zasažení očí okamžitě důkladně

vypláchněte vodou a vyhledejte lékař-

skou pomoc. Zabraňte uvolnění do ži-

votního prostředí. Viz speciální pokyny

nebo bezpečnostní listy.

PCI Apogel® E a PCI Apogel® PU:

Při zpracování injektážích hmot 

PCI Apogel® nosit ochranné rukavice 

a ochranné brýle nebo ochranný štít.

Giscode PU 40
Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Pokyny pro bezpečné použití

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje,

zkušební osvědčení a popisy vzorků 

je možno si vyžádat u odborných

poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu 

s národními legislativními předpisy.

BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, 
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz, 
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.

Vydáno: leden 2015
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

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


