
PC Secc 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCI Seccoral 2K Rapid 

Бързосъхнеща хидроизолация за уплътняване под керамични покрития, външни стени 

и фундаменти 

Области на приложение 
 

■ За външно и вътрешно 

приложение 

■ За стена и под 

■ Официално одобрена за 

хидроизолиране на участъци 

подложени на силно водно 

натоварване съгласно клас на 

натоварване  A и B 

■ За уплътняване при умерено 

натоварване – съгласно клас на 

натоварване A0. 

■За уплътняване на подплочкови 

просранства по балкони и тераси 

(B0) 

■ Официално одобрена за  

хидроизолиране на външни стени 

на мазета, мокри помещения и 

подпорни стени  

■ За уплътняване под керамични 

покрития в бани и душ-кабини, 

плувни басейни, терапевтични и 

соларни бани 

■ За уплътняване на строителни 

площадки във високото и ниското 

строителство, в стари и нови 

сгради 

■ Хоризонтално хидроизолиране в 

и под стените срещу капилярно 

покачваща се влага, например 

хидроизолиране на цокли в ново и 

старо строителство 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Свойства на продукта 
 

■ Хидро- и мразоустойчив, с 

универсално приложение за вън и 

вътре 

■ Покрива пукнатини, осигурява 

висока защита при последващо 

напукване на основата 

■ Може да се полага върху 

циментови замазки, веднага щом 

станат годни за ходене, след което 

да се положи керамика 

 

■ Много пластична, лесна за 

обработване и полагане с четка или 

чрез шпакловане 

■ Много удобен за работа, в 

резултат на бързото му 

втвърдяване и дългото време за 

образуване на коричка 

■ Без мирис, не се отделят 

неприятни миризми 

■ Не се напуква при съхнене, не се 

рони  
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Технически данни за продукта 
 
 

Течна част  суха част 

Материал модифицирана акрилатна дисперсия  специален циментов разтвор  

  дразни, съдържа цимент 

 

 
Съхранение мин. 12 месеца мин. 12 месеца  

                                                                  на сухо, защитено от студове място, да не се излага трайно при над + 30 °C 

Опаковка  25 кг, състояща се от течна част 12,5 кг пластмасова бака и суха част 

12,5 кг хартиена торба 

 
 

При приложение на хидроизолацията под фаянс и теракот се изисква минимална дебелина на слоя в изсъхнало 

състояние мин. 0,8 мм. 

Примери: 

- стени, подложени на силно водно натоварване (A), например обществени душове 

- подове, подложени на силно водно натоварване (A), например подове около басейни 

- подове и стени на басейни с клас на натоварване (B) (до 6 м дълбочина на водата) 

- подове и стени при умерено натоварване от безнапорна вода на закрито (A0). 

Пример:  "Директно и индиректно натоварени повърхности в помещения, където не се използва много често вода 

за консумация и почистване като например бани, бани в хотели и др.  

- подове и стени при умерено натоварване от безнапорна вода на открито (B0). 

Пример: " Директно и индиректно натоварени от безнапорна вода повърхности на открито като например 

балкони и тераси. 

 Необходима дебелина на сухия слой при натоварване съгласно DIN 18 195 част 4,6 и 7: 2,5 мм    

например хидроизолиране  срещу земна влага и просмукващи се води на плочи по пода и стени: 

Например хидроизолация срещу натрупваща се просмукваща вода, 

Например хидроизолация срещу проникваща от вътре напорна вода (водни резервоари). 

Разход на PCI Seccoral 2K Rapid: 
 - за създаването на водоустойчив защитен слой са необходими най-малко                                      1,5 кг/м² 

две нанасяния с обща дебелина минимум 0,8 мм. 

- при 2,0 мм дебелина на сухия слой (около 2,3 мм дебелина на мокрия слой): 2,5 кг/м² 

- при 2,5 мм дебелина на сухия слой (около 3,0 мм дебелина на мокрия слой): 3,2 кг/м² 

Разход при 25 кг забъркан PCI Seccoral 2K Rapid: 

- при 0,8 мм дебелина на сухия слой около16,6 м² 

- при 2,0 мм дебелина на сух слой:  около 10,0 м² 

- при 2,5 мм дебелина на сух слой:  около 7,8 м² 

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

Съотношение на смесване  12,5 кг течност : 

12,5 кг суха част 

Плътност на забъркания материал  1,20 г/см³ 

Време за работа*  45 минути 

Време за втвърдяване* 

- годен за стъпване след около 4 часа 

- годен за натоварване от вода около 3 дни 

- запълване на насипи след около 3 дни 

- годен за полагане с плочки след около 4 часа 

Температурна устойчивост  - 20 °C до + 80 °C 

*При  + 23 °C и  50 % относителна влажност на въздуха. 



 

Подготовка на основата 
 

■ Подходяща основа се явява бетон 

съгласно EN 206-1, с клас на якост C 

20/25 и мазилка с клас на якост 

минимум CS III съгласно EN 998-1. 

Кухи бетонови блокчета следва да 

се намажат преди полагане на 

изолацията с мазилка с клас на 

якост минимум CS III съгласно EN 

998-1. Основата трябва да е здрава, 

равна и с фино пореста повърхност. 

Да няма пукнатини, кухини, зеещи 

цепнатини или остатъци от 

материали, прах, вода, масла, 

отблъскващи  добавки, бои и 

други разединяващи вещества. 

Неравности по стената да се 

шпакловат с PCI Polycret 5 или с 

ремонтен разтвор PCI Pericret.  

Да се отчупят острите ръбове.   

Канали, улеи и профилирани 

ръбове да се  заоблят  с мин. 4 см 

радиус. 

 Ненужните улеи да се запълнят 

със  замазка или моделиращ 

разтвор PCI Repafix. 

Циментови основи трябва да се 

намокрят обилно с вода. 

В момента на нанасяне, тя трябва 

да е влажна. 

Замазки от лят асфалт при 

вътрешно приложение и 

анхидритни замазки следва да 

се грундират с неразреден грунд 

PCI Gisogrund, след което 

оставете да изсъхнат.  

Остатъчната влажност на 

анхидритни и гипсови замазки не 

бива да е повече от 0,5%.  

Вароциментови мазилки  следва 

също да се грундират с PCI 

Gisogrund, разреден 1 :1 с вода. 

 
 
 
 

 

Обработка 
 

■ PCI Seccoral 2K Rapid се полага в 

два  слоя. Всеки слой трябва да 

има определена дебелина, която се 

определя в зависимост от 

очакваното натоварване с вода. 

(виж в таблицата с техническите 

показатели). 

█1. Смесване на двата компонента 

a) За нанасяне с шпакла 

Смесване: 

Излейте течната част в подходящ 

чист съд за забъркване и добавете 

постепенно сухата част, като 

бъркате с подходящ инструмент до 

получаване на хомогенна смес без 

бучки. Оставете да стегне за кратко, 

след което разбъркайте отново за 

около 1 минута. 

b) За нанасяне с четка или шприц 

След забъркване на двата 

компонента се добавя още около 

10% вода от течната част (1,25 л) и 

се разбърква още веднъж до 

получаване на хомогенна маса. 

При по-малки количества: 

1 кг течност 

1 кг суха смес 

0.1 л вода 

2. Подготовка на основата 

Намокрете предварително 

подготвената основа обилно с 

вода. При полагане на 

водоплътната изолация PCI 

Seccoral 2K Rapid основата трябва 

да е мокра, но без наличие на 

локвички. При грундирани замазки 

от лят асфалт, анхидритни и  

течни гипсови замазки отпада 

предварителното мокрене на 

основата.  

3. Обработка 

  Нанесете плътно първия слой с  

помощта на четка или валяк. 

Тръбни изводи и сифони се 

уплътняват с PCI Pecitape 10 × 

10 и съответно 42,5 × 42,5, 

ъглови фуги и вътрешни ъгли с  

PCI Pecitape 120.  

 

PCI Pecitape се слага върху 

първия слой PCI Seccoral 2K 

Rapid и се покрива с втория слой. 

Нанесете с маламашка втори и 

евентуално трети слой чрез 

шпакловане, докато се получи обща 

дебелина на слоя максимум 5 мм.  

4. Полагане на керамични покрития 

След около 4 часа върху положения 

слой хидроизолация могат да се 

лепят керамични покрития с PCI 

Nanoflott Light, PCI Nanolight, PCI 

Flexmörtel и съответно PCI 

Flexmörtel- бързо. При външно 

приложение да се избягват кухините 

в лепилното легло. 

5.  Защита на изолацията 

  Обратни насипи да се изпълняват  

едва след напълно втвърдяване 

на изолацията (след около 3 дни). 

При последващи дейности следва 

също да се защити изолацията 

например чрез защитна замазка 

без гипс, пенопласт или 

минералнофазерни плоскости, 

фолиа и др.  

    * при  23°C и  50 % относителна влажност на   
въздуха 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Обработка 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Намокрете обилно основата. Налейте течната част PCI Seccoral 2K 
Rapid в чист съд за смесване. 

 

 

Добавете сухата част PCI Seccoral 2K 
Rapid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 За нанасяне на PCI Seccoral 2K Rapid с 
шпакла (1а), бъркайте до получаване на 
хомогенна смес 

 

За полагане с четка  (1 b) добавете 
съответното количество вода. 

 

Облепете ъглите с уплътнителната лента 
PCI Pecitape.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нанесете първия слой с помощта на 
четка или валяк плътно върху основата

Нанесете втори и евентуално трети слой с 
помощта на маламашка до получаване на 
необходимата дебелина на слоя



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Terrassenkonstruktion  bei Entwässerung  innerhalb des Belags mit Bodenablauf 
 

 
Bodenablauf  Rutschfeste Fliese Fugenmörtel 

PCI Flexfug 
7
 

PCI Silcoferm
®       

S Klemmflansch 6
 

5 

 
3 

 
3 

 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 

2 

 
Fugenvorfüllprofil 

DIN Polyband 

Rollring  
1
 

 

 
 

1 Stahlbetonplatte  4 

2 Haftbrücke PCI Pecihaft
®  

5 

oder PCI Repahaft (in Verbindung      6 
mit PCI Novoment

®       
M1 plus) 

7 
3 Gefä l le-Verbundestrich 

mit PCI Novoment
®  

M1 plus 

PCI Repafix 

Abdichtung mit PCI Seccoral
®       

2K Rapid 

PCI Pecitape
®            

42,5 x 42,5 

PCI Nanoflott
®    

light 

 

 
 
 
 
 

Abdichtung  von Schwimmbeckenköpfen 

 
 

1 elastische Verfugung mit 

PCI Silcoferm®             VE 

2 Dünnbettmörtel , z.B. 

PCI FT-Klebemörte l in 

Verbindung mit PCI Lastoflex®
 

3 PCI Seccoral
®             

2K Rapid 

4 Dickbettmörtel 

5 Verguss mit PCI Apoten
®

 

6 Kehle aus PCI Repafix
®

 

7 Dehnungsfugenband 

250 mm breit 

8 PCI Pecitape
®    

250, 

PCI Pecitape
®    

120 

9 DIN Polyband 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 



 
 

 
 

 
 

mit PCI Novoment
®       

M1 plus) 6 Randstreifen 

 7 PCI Pecitape
®   

120 

 

 

 
Balkonkonstruktion mit Abdichtung unter dem Keramikbelag auf Gefälle-Verbundestrich 

 
 

Gutjahr Balkonent- Rutschfeste Fugenmörtel PCI Silcoferm
®       

S  

Fugenmörtel 
Anschlussfuge mit Sockel- 

wässerungssystem 

Watec Fin in Gefäl le- 

estrich eingebaut 

Fliese PCI Flexfug oder 

PCI Elritan
®  

140 

PCI Flexfug PCI Adaptol
®
, 

PCI Silcoferm
®  

S 

oder PCI Elritan
®  

140 

fliese 
 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 

1 Mauerwerk 4 Putz 8 Dünnbettmörtel PCI Flexmörte l bzw. 
®

 

2 Stahlbetonplatte 5 Gefäl le-Verbundestrich PCI Nanolight (Buttering-Floating- 

3 Haftbrücke PCI Pecihaft
®

 mit PCI Peciment
®

 

®
 

50 oder Verfahren) oder Dünn-/Fließbettmörtel 

PCI Nanoflott
®    

light bzw. PCI Rapidflott
 

oder PCI Repahaft
®      

(in 
Verbindung 

PCI Novoment M1 
plus 

 
9 Fugen-Vorfüllprofil DIN-Polyband 

10 Dünnbettmörte l  PCI Flexmörte l bzw. 

PCI Nanolight
®

 

11 Abdichtung  mit PCI Seccoral
®     

2K Rapid 

 
 
 
 

 
Detail: Boden-Wand-Anschluss 

1     PCI Pecitape
® 

120 

2     Dichtschicht: 
PCI Seccoral

® 
2K Rapid 

3     Fliesenkleber: 
PCI Flexmörtel, PCI Nanolight

®
,  bzw. PCI Carraflex

®
, 

PCI Carralight
®       

auf Dichtschicht aus PCI Seccoral
® 

2K Rapid 

4     PCI-Fugenmörtel  3 2 

5     PCI Silcoferm
®       

S 

6     DIN-Polyband 
 

6 

4           5 
3    2 

 
3           2 

 

 
 
 

1 
 

 
Schwimmender Estrich Putz 

 
 
 
 
 

STB. Decke 

 

 
1 

 
 
 
 
 
Mauerwerk 

 
Lieferform 

Dichtbänder und Formteile: 

 
W     Spezial-Dichtband PCI Pecitape 120 

für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen 

–  50-m-Rolle 

Art-Nr./EAN-Prüfz. 1013/6 

–  10-m-Rolle 

Art-Nr./EAN-Prüfz. 1014/3 
W     Spezial-Außenecke PCI Pecitape 90° 

A Art-Nr./EAN-Prüfz. 1018/1 
W     Spezial-Innenecke PCI Pecitape 90° 

I Art-Nr./EAN-Prüfz. 1017/4 
W     Spezial-Dichtmanschette PCI Pecitape 42,5 × 42,5 

Art-Nr./EAN-Prüfz. 1016/7 
W     Spezial-Dichtmanschette PCI Pecitape 10 × 10 

Art-Nr./EAN-Prüfz. 1015/0 



 

Важно 
 

  ■ PCI Seccoral 2K да се полага  

винаги върху страната на 

конструкцията, която е в контакт с 

водата 

■ Да не се обработва РCI Seccoral 

2K Rapid при температура на 

основата и заобикалящата среда 

под + 5 °C и над + 25 °C. Да се 

избягват високи температури и 

течение. 

■ Да се смесва само толкова PCI 

Seccoral 2K Rapid, колкото може 

да се положи в рамките на 45 

минути 

■ Вече стегнал PCI Seccoral 2K 

Rapid да не се размесва с течен 

или прахообразен компонент  

■ Добавки към PCI Seccoral 2K 

Rapid са недопустими 

■ При полагане на плочки и плочи 

по дебелослойния метод върху PCI 

Seccoral 2K Rapid следва да се 

спазва следната последователност:  

  след полагане на защитната  

  хидроизолация PCI Seccoral 2K 

Rapid се  прави повторно 

нанасяне като се спазват 

изискванията за минимална 

дебелина на слоя. Върху пресния 

материал се нанася щприц, 

разреден с  PCI Emulsion 

   Накрая, след втвърдяване на  

щприца, могат да се полагат 

плочи по дебелослойния метод.  

■ Присъединителни профили и 

винкели от метал следва да се 

дюбелират върху основата, след 

което да се уплътнят с PCI 

Seccoral 2K Rapid. По този начин 

може да се избегне отделянето 

на слоя PCI Seccoral 2K Rapid от 

металния профил в резултат на 

температурни разширения. 

   ■ При улуци от цинк и цинк 

титан се препоръчва преди 

полагане на PCI Seccoral 2K 

Rapid следната 

предварителна обработка:  

Грундирайте улука два пъти с  

PCI Elastoprimer 220, а прясно 

положения втори слой посипете 

със сух пясък със зърнометрия 1 - 

0,4 мм. Оставете да стегне грунда. 

   ■ Да се внимава при     

изпълнението на обратния насип 

да не се нарани 

хидроизолацията. Преди 

изпълнението на обратните 

насипи, изолацията трябва  да е 

изсъхнала достатъчно. 

■ За да се предотврати 

получаването на звукови мостове, 

трябва да има фуга между 

замазката на пода и стената 

запълнена с порест материал. 

Препоръчва се покриването със PCI 

Seccoral 2K Rapid да се прекъсне на 

мин. 10 мм от връзката стена/под  

(Виж детайла). Преди нанасянето 

на хидроизолацията, ъгловата 

изолационна лента следва да се 

почисти от евентуални 

замърсявания. 

■ Течният компонент на PCI 

Seccoral 2K Rapid не е подходящ за 

подобряване свойствата на 

минерални системи, а също и като 

основа за последващи минерални 

системи. 

■ Инструментите да се почистват 

веднага след работа с вода. След 

изсъхване е възможно само 

механично почистване. 

■ Съхранение: на сухо, да се пази от 

измръзване и при температури под + 

30 °C.

 

Указания за безопасност 

 

■ Прахообразният компонент на 

PCI Seccoral 2K Rapid съдържа 

цимент.  Реагира алкално. Да се 

пазят очите и кожата. 

При контакт с кожата, да се 

изплакне обилно с вода. При 

контакт с очите допълнително да 

се консултира с лекар. Да не се 

вдишва прах. 

Да се носят подходящи 

ръкавици и защитни 

очила/маска. При поглъщане 

веднага да се консултира с 

лекар. Да се пази от деца. 

Беден на хромат.  

Giscode: ZP 1 

 PCI Seccoral  2K Rapid течен 

компонент. Да не се оставя да 

засъхне дисперсия по кожата, а да 

се изплакне обилно с вода и сапун. 

Да се пазят очите. Ако попадне 

дисперсия в очите, изплакнете 

обилно с вода. В случай, че не 

премине възпалението до няколко 

минути, потърсете очен лекар. 

Giscode: D 1 

 
   

 
 


