
 
 

Уплътнителен шлам на минерална основа 
 

PCI Barraseal 

 

за избени помещения, съоръжения за питейни и отпадни води 
 
 
 
 
 
 
 
 

Области на приложение 
 
■ За вън и вътре 

 

■ За под, стена и таван 

 

■ За хидроизолиране на 

строителни съоръжения във 

високото и ниско строителство, в 

нови и стари сгради. 
 

■ За уплътняване в областта 

на цоклите и като хоризонтална 

бариера. 
 

■ Като междинна хидроизолация 

под битумни слоеве като PCI 

Pecimor. 

 

■ За хидроизолиране на 

килери, мокри помещения,  

 

         
 
басейни, подпорни стени и 

резервоари за питейна вода 

с височина на водния стълб 

до 10м. 

■ За повърхностна защита на 

проходими канали, отворени 

улеи на пречиствателни 

съоръжения и други съоръжения 

за отпадни води. 

■ За хидроизолация на 

устойчива на соли и влага, 

зидария, заедно с PCI Saniment 

Sanierputzen. 
 

■ За уплътняване на 

основи, подложени на 

позитивно и отрицателно 

водно налягане. 

 

 

 
 
 
 
 

PCI Barraseal е еластична смес. Пори и 
вдлъбнатини се затварят лесно и бързо.

 
Свойства на продукта 
 
■ Водо- и мразоустойчив, с 

универсално приложение за 

вън и вътре до 10 м воден 

стълб. 
 

■ Предварително забъркан, 

само се разрежда с вода. 
 

■ Пластично-еластичен, лесно и 

бързо се обработва. 
 

■ Полага се с четка или се 
шпаклова. 

 

■ Устойчив, не се изисква грунд 

или сцепителен мост. 

 
■ Сулфатоустойчив, устойчив 

на химичните реакции в 

съоръженията за отпадни води 
 

■ Устойчив на трайно механично 

натоварване 

■ Трайно устойчив срещу силни 

химически процеси на 

експозиционни класове XWW3 

съгласно DIN 19573 (тестван при 

ph 4,0). 
 

■ Със сертификати за приложение 
 

в съоръжения за питейна вода съгласно 
 
DVGW-Arbeitsblatt W 347/W 270 
 
■ Сертифициран съгласно EN 1504 част 2.  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Технически данни за продукта 

 

 Материална основа Специална циментова смес с уплътняващи добавки. Не съдържа азбест и 
  други минерални влакна, не се отделя вреден за здравето кварцов прах. 

    

 Компоненти еднокомпонентен  

 Консистенция на прах  

 Цвят сив  

 Плътност на забъркания материал около 2,0 гр/см³  

  дразнещ, съдържа цимент  

   

  За повече информация виж листа с данни за безопасност. 

    
 Класификация на пожароустойчивост клас  A1  

 съгласно DIN EN 13501-1   
   

 Трайност мин. 12 месеца; на сухо, да не се излага трайно при над + 30 °C 

 Опаковка 25 кг  

  Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1419/6  
    

 Дебелина на слоя и минимален разход   

 Клас на натоварване Мин.дебелина на сухия слой Мин.количество пресен разтвор /м² 

 - като междинна изолация 2,0 мм 4 кг (съответства на около 3,3 кг прах) 

 
- като вътрешна изолация на 
устойчива на соли и влага, зидария  2,0 мм 4 кг (съответства на около 3,3 кг прах) 

 - водни резервоари с височина≤ 10 м 3,5 мм 7 кг (съответства на около 5,8 кг прах) 
   

 Рентабилност 25 кг PCI Barraseal са достатъчни за около 

 - като междинна изолация  7,6 м²  

 - като вътрешна изолация 7,6 м²  

 - водни резервоари с височина ≤10 м 4,3 м²  
   

 Температура за работа + 5 °C до + 25 °C (температура на основата) 
    

 Вода за разреждане (за 25 кг торба)   

 - при шпакловане 4,7 до 5,0 л вода ^= 190 до 200 мл вода за 1 кг прах 
 - при полагане с четка 5,0 до 5,2 л вода ^= 200 до 210 мл вода за 1 кг прах 

 - при шприцоване 5,2 до 5,3 л вода  
    

 Време за обработка* около 60 минути  
    

 Устойчивост*   

 - на лек пешеходен трафик след около 2 дни  

 - на водно натоварване след около 3 дни  

 - преработване с битуми след около 1 ден  

 Нанасяне на последващи слоеве * като например  

 - керамика след около 2 дни  

 - замазка върху делителен слой след около 2 дни  
    

 Температурна устойчивост - 20 °C до + 80 °C  
     
* При + 23 °C и 50 % относителна влажност на въздуха. По-ниските температури удължават, по-високите скъсяват посоченото време. 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка на основата 
 
■ Като основа са подходящи плътен 

бетон минимум клас на якост C 12/15 

съгласно DIN EN 206-1, мазилка клас 

CS III / CS IV съгласно DIN EN 998-1, 
 

зидария от пясъчник, направена с 

циментов разтвор. Кухи бетонови 

блокчета следва да се измажат 

преди полагане с мазилка от клас 

 
CS III / CS IV. 
 
Основата трябва да е здрава, 

напълно равна и с фини пори по 

 

 

повърхността. Зеещи пукнатини 

следва да се запълнят, прах, 

катран, бои , масла и други 

разединяващи вещества да се 

отстранят напълно. 
 
Гладки повърхности следва да се 

награпавят например с 

пароструйка или пясъкоструйка. 

Намокрете предварително 

основата и я поддържайте влажна. 

Дупки и обрушвания по стените и 

пода шпакловайте с Nanocret R4 , 

 

 

или до 10 мм с PCI Nanocret FC (в 

зависимост от необходимата 

дебелина на слоя).  

Обрушвания в зоните с питейна 

вода запълнете с разтвор от 3 

части PCI Barraseal и 1 част 

кварцов пясък 0,3 - 0,8 мм.. 

 

 

Обработка 
 
PCI Barraseal се нанася плътно 

на минимум 2 работни процеса! 

Максимална дебелина на всеки 

слой са 2 мм. 
 
Минималната дебелина на 

слоя трябва да бъде спазена за 

съответното очаквано водно 

натоварване (виж по-горе в 

таблицата). 
 
1. При нанасяне с четка изсипете 

съдържанието на 25 

килограмовата торба PCI Barraseal 
 
в чист съд за забъркване и 

налейте около 5,1 л вода като 

бъркате до получаване на 

хомогенна смес без бучки. 
 
При шпакловане забъркайте PCI 

Barraseal в чист съд като добавите 

около 4,9 л вода. 

 
 
 

 

2. Намокрете предварително 5. PCI Barraseal може да се полага с 
 
подготвената основа. обичайните помпи на няколко слоя 
 
При нанасяне на докато се получи максимална 
 
водоустойчивото покритие дебелина на слоя от 5мм. 
 
PCI Barraseal, основата трябва да 6. За да се получи гладка 
 
е мокра, но без локви. повърхност, втвърдилият вече PCI 
 
3. Нанесете първия слой плътно Barraseal може да се заглади 
 
върху основата с помощта на допълнително с влажна баданарка 
 
баданарка или шпакловайте с или мистрия. 
 
мистрия. Покрийте внимателно 7. Прясно положеният слой следва 
 
ъглите и ръбовете. да се поддържа влажен в 
 
4. Втори и евентуално (при продължение на минимум 24 часа и 
 
дебелини на слоя от 4 до 5 мм) в продължение на около 2 дни да се 
 
трети слой нанесете отново с защити от пряка слънчева светлина, 
 
четка или шпакловайте докато течение, дъжд и температури под 
 
предния слой е още влажен и не e +5 °C. 
 
напълно изсъхнал. 

 

 

 

 



 
 

Важно 
 
■ PCI Barraseal следва да не се 

обработва при температура на 

основата и заобикалящата среда 

под + 5 °C и над + 25 °C. Прясно 

положеният слой следва да се 

поддържа влажен в продължение 

на мин. 24 часа и около 2 дни от 

пряка слънчева светлина, 

течение и дъжд 
 

■ За полагане на мазилка 
 
върху втвърдилия вече 

PCI Barraseal, нанесете с 

четка допълнително 

тънък слой PCI 

Barraseal, след което 

шприцовайте „мокро в 

мокро“ от мазилката. 
 
След един ден може да се 

положи мазилката. 

 
 
 

 

■ При натоварване на PCI 

Barraseal с варо-агресивна 

въглеродна киселина или биогенна 

киселина, е възможно да се увреди 

изолацията. 

■  При планиране и изпълнение на 

изолация с продукта се 

придържайте към „Документ на 

немската строителна химия за 

планиране и  изпълнение на 

изолация на строителни 

компоненти с минерални 

уплътнители.  

■ За малки обрушвания около зони 

с питейна вода може да 

използвате, ако се наложи, разтвор 

от една част PCI Barraseal и една 

част кварцов пясък Nr. 2 или 

кварцов пясък (Pleinfelder V2) 0,3 - 

0,8 мм, или PCI Polyfix Plus (L). 
 
 

 
 
 
 
 
■ Вече втвърдилият разтвор PCI 

Barraseal да не се смесва с вода. 
  

■ Насипи да не се запълват с 
 
чакъл и баластра. 

 
■ За изпълняване на покриваща 

пукнатини, хидроизолация, моля 

използвайте PCI Barraseal Turbo 

или PCI Pecimor. 

■ PCI Barraseal не е подходяща 

за приложение като 

хидроизолация под керамични 

покрития в басейни. 

■ Почистете инструментите 

непосредствено след работа с 

тях. При засъхване могат да се 

почистят само механично. 

 

 

Указания за безопасност 
 
PCI Barraseal съдържа цимент. 

Циментът реагира алкано с вода, 

за това са възможни възпаления 

на кожата и лигавицата. 
 
Да не се вдишва праха, тъй 

като дразни дихателните 

органи. Има 

 
 
 

 
опасност от сериозно увреждане 

на очите, за това да се избягва 

контакт с тях, а също и с кожата. 
 
Да се носят защитни 

ръкавици и очила. 
 
При контакт с очите да се изплакне 

обилно с вода и да се потърси 

консултация с лекар. 

 

 
 
 
 
 
Да се пази далеч от деца. 
 
Беден на хромати. 
 
Giscode ZP1 
 
За повече информация, виж 

листа с данни за безопасност за 

съответния продукт. 

 

 

 

 

 



 

 
AugsburgPiccardstr. 11   
D-86159 PCI Augsburg GmbH  

www.pci-augsburg.de 

 zertifiziertes Qualitäts-managementsystem  

  Нашият партньор в България: 
ВАРНА, ЗПЗ, 
бул. Проф. Ат. Москов 31, 
моб: 0888/179 717 
тел.: + 359 ( 52 ) 739 840; 
тел.: + 359 ( 52 ) 739 850; 
тел./факс: + 359 ( 52 ) 753 040; 
e-mail: jivkov@djiabg.com 
уебсайт: http://www.djiabg.com 

Условията за работа на обекта и областите за приложение на нашите продукти са много 
различни. Не се препоръчва споменаването на търговските марки на други фирми и не изключва 
използването на други подобни продукти. Предоставената от нас информация описва само 
пригодността и свойствата на продуктите като не дава гаранции. В техническите карти можем да 
дадем само най-общи указания за обработка, които се базират на текущи знания и опит. 
Проектанти и майстори са длъжни да тестват пригодността и областите за приложение на 
продукта за съответната цел. За области на приложение, които не са посочени в частта „области 
на приложение“ в техническата карта на продукта, задължително следва да се консултира с 
техническата служба на PCI. Всички включени описания, детайли, снимки, данни, съотношение 
на смесване, тегла и др. могат да бъдат променяни. 
Законите и указанията следва да се спазват от получателя на продукта. Предоставената от нас 
информация описва само пригодността и свойствата на продуктите като не дава гаранции. 
Гаранция за определени свойства или пригодността на продукта за определена област на 
приложение не може да бъде изведена от нашите данни. За непълна или невярна информация 
се носи отговорност само при груби нарушения (умисъл или груба небрежност). 
 
Джия 2001 ООД носи отговорност за превода на техническото съдържание. 
 
Техническа карта Nr. 152, издадена юли 2017. При ново издание, настоящото става невалидно; най-новото издание 
можете да откриете винаги на интернет-страницата www.pci-augsburg.de 


