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 Založení společnosti pod názvem Polychemie GmbH se sídlem 

ve Frankfurtu nad Mohanem a závodem v Augsburgu.

 Vzniká nový název společnosti „Poly-Chemie-Ingenieurtechnik“, 

zrodila se značka PCI.

 Na trh je uveden nový revoluční výrobek PCI Flexmörtel® – první 

jednosložkové flexibilní lepidlo na obklady a dlažby, firma se tím 

stává lídrem v oblasti pokládky a lepení obkladů a dlažeb.

 Vznik dceřinné společnosti firmy PCI Augsburg – PCI Stavební 

hmoty Česká republika.

 Díky inovativní technologii připravila společnost PCI první lepidla 

a spárovací hmoty na bázi nanotechnologie a uvedla je na trh pod 

heslem „jedno na všechno“ (jedno lepidlo a jedna spárovací hmota 

na všechny druhy keramických obkladů) – řada PCI Nanolight® 

a PCI Nanofug®.

 Uvedení systémů PCI pro podlaháře v České republice,  

PCI – PARTNER PODLAHÁŘŮ.

 Akvizice společnosti Degussa s koncernem BASF, tj. vznik 

společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zároveň 

se společnost PCI Augsburg stává součástí koncernu BASF.

 Uvedení prvních sanačních malt na železobetonové konstrukce 

na bázi nanotechnologie – řada PCI Nanocret®.

 Rozšíření produktového portfolia o oblast zateplovacích systémů, 

fasádních barev, interiérových barev a ochranných nátěrů na dřevo 

a potvrzení kvality výrobků PCI jako technologické 1 ve světě 

stavebních materiálů. Inovace
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Inovace
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Kvalita a návratnost vložených prostředků, to je krédo naší produktové filozofie. 

PCI – produkty určené profesionálům. Od samotného vývoje přes výběr surovin 

a vstupní kontrolu po kompletní výrobky, které mají díky nejmodernějším 

zkušebním laboratořím tu nejvyšší kvalitu.

Neustále jsou testovány a prověřovány nezávislými instituty a denně plní ty 

nejnáročnější požadavky, které jsou na ně kladeny našimi zákazníky. Zkušení 

odborníci, nejmodernější výrobní zařízení a nejmodernější technologie – to vše 

dohromady přináší tu nejvyšší kvalitu produktů.

PCI nedodává pouze nejmodernější a inovované technologie, ale i široký 

poradenský servis. Každodenní práce kvalifikovaných spolupracovníků zahrnuje 

podporu řemeslníků, projektantů a obchodních partnerů.

Produktová a aplikační školení probíhají celoročně přímo na jednotlivých 

zakázkách, stavbách, ve školicím středisku a u jednotlivých obchodních 

partnerů. 

Těžko by se hledalo něco, co se nedá udělat ještě lépe. Úspěch není žádná 

náhoda, ale vyžaduje každodenní úsilí. Stále vylepšujeme i to velmi dobré, stále 

je u nás něco nového. Nejvyšší standard a servis jsou hlavní pilíře pro kompletní 

spolupráci s našimi zákazníky.

Značka PCI je prezentována na českém trhu společností BASF Stavební hmoty 

Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi.

O PCI



4 Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Obsah

1. Beton – sanace, zesilování a ochrana betonových konstrukcí 6

1.1. Systém PCI Nanocret® na bázi nanotechnologie dle ČSN-EN 1504 6

1.2. Ostatní systémy sanací dle ČSN-EN 1504 7

1.3. Sanace – betonové komunikace, osazování vpustí a poklopů v komunikacích 8

1.4. Ochranné protiimisní nátěry, hydrofobizace, ostatní speciální nátěry 9

1.5. Zálivkové hmoty, montážní a fixační malty, chemické kotvy 12

1.6. Injektážní hmoty 13

2. Izolace a ochrana stavebních konstrukcí proti vodě 15

2.1. Izolace stěrkové – cementové 15

2.2. Izolace stěrkové – bitumenové 16

2.3. Profily a pásy do spár, ostatní doplňky 17

2.4. Nádrže na pitnou vodu, kanalizace a ČOV 18

2.5. Trvale pružné těsnicí tmely 19

Všeobecné obchodní podmínky 21



5Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Abecední seznam

Abecední seznam doprava/ zpracování strana
 skladování

A
PCI Adaptol® E 4 20
PCI Apogel® E A 4 13
PCI Apogel® F A 5 13
PCI Apogel® PU C 4 13
PCI Apogel® SH C 4 14
PCI Apogel® Schnell A 4 14
PCI Apokor® CR C 5 9, 19
PCI Apokor® ECC C 5 10
PCI Apokor® W C 5 10

B
PCI Barrafill® 305 A 4 7
PCI Barrafix® 920 B 1 13
PCI Barrafix® EP A 5 17
PCI Barrapren C 4 16
PCI Barraseal® A 4 15, 18
PCI Barraseal® 2K E 3 10, 15, 18
PCI Barraseal® 100 FX C 4 15, 19
PCI Barraseal® CL A 4 15, 18
PCI Barraseal® CS A 4 15, 18
PCI Bauharz A 5 13
PCI Betonfinish® W C 4 9
PCI Betonspachtel A 4 8
PCI Bitupox® SL A 4 16
PCI Bitupox® VA A 4 16

D
DIN-Polyband A 1 18

E
PCI Elastoprimer 110 A 4 20
PCI Elastoprimer 145 A 4 20
PCI Elastoprimer 165 A 4 20
PCI Elastoprimer 220 C 4 20
PCI Elritan® 140 C 4 19
PCI Entöler C 3 17
PCI Epoxigrund 390 A 5 10, 19
PCI Escutan® TF A 4 19
PCI Estrichklammern A 1 14

G
PCI Gewebebahn   17

N
PCI Nanocret® AP A 4 6, 7
PCI Nanocret® FC A 4 6
PCI Nanocret® R2 A 4 6
PCI Nanocret® R3 A 4 6
PCI Nanocret® R4 A 4 6
PCI Nanocret® R4 SM  A 4 7

P
PCI Pecimor® 2K C 4 16
PCI Pecimor®-Betongrund  E 4 16
PCI Pecimor® F C 4 16
PCI Pecitape® 610 A 3 17
PCI Pecitape® 3000 A 3 17
PCI Polyfix® 30 Sek. A 4 12
PCI Polyfix® 5 Min. A 4 12
PCI Polyfix® plus A 4 12
PCI Polyfix® plus L A 4 12
PCI Polyflex®  C 4 9

R
PCI Repafast® APS 40 A 1 9
PCI Repafast® Fibre A 1 8
PCI Repafast® Fluid A 1 8
PCI Repafast® Tixo A 1 8
PCI Repafix® A 4 8
PCI Repaflow® A 4 12
PCI Repaflow® EP plus C 5 12
PCI Repaflow® Uni A 4 12
PCI Repahaft® A 4 7
PCI Repahaft® EP A 5 7

S
PCI Silcoferm® KTW A 4 20
PCI Silconal® 303 C 4 11
PCI Silconal® 328 C 4 11
PCI Silconal® 329 C 4 11
PCI Silconal® AG C 4 11
PCI Silconal® CP C 4 11
PCI Silconal® W A 4 10

PCI Stellmittel  A 6 17

Doprava a skladování rozdělení produktů:
A Mrazuvzdorný (v suchu).
B Mrazuvzdorný do -10 °C.
C Není odolný proti mrazu, neskladovat a nepřepravovat  

při teplotách pod 0 °C.
D V chladu, ne však v mrazu, uchovávat v dobře uzavřených 

obalech (při teplotách od +5 °C do +20 °C).
E  V chladu, ne však v mrazu, uchovávat v dobře uzavřených 

obalech, nevystavovat slunečním paprskům a teplotám  
nad +30 °C.

F V suchu.

Všechny produkty se musí skladovat a přepravovat v suchu  
a nesmí být vystaveny silnému působení tepla.

Zpracování rozdělení výrobku:
1 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu do -10 °C.
2 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu do -5 °C.
3 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu nad +1 °C.
4 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu nad +5 °C.
5 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu nad +10 °C.
6 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu nad +15 °C.

Skladovatelnost:
Doba skladování je udána v měsících od týdne výroby, uvedená 
u každého produktu zvlášť uvnitř ceníku.

Další informace o přepravě, bezpečnostních podmínkách aj. 
poskytneme na vyžádání.
Zmrzlý nebo vykrystalizovaný materiál se nechá roztát nebo 
rozpustit v teplé místnosti nebo ve vodní lázni (do +50 °C) a pak 
se důkladně promíchá. Voda nesmí vniknout do nádoby.
Nepoužívejte otevřený oheň!

Abecední seznam doprava/ zpracování strana
 skladování
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Speciální tixotropní, vlákny vyztužená, jemná vylehčená malta třídy R2 pro tenkovrstvé vyrovnávání. Pro vyrovnávky od 
1 mm do 7 mm. Malé plochy mohou být reprofilovány do 10 mm. Vhodná pro menší opravy betonových konstrukcí, lze 
použít na vyrovnání ostrých hran. Výborná schopnost zahlazení povrchu. Použití v interiéru i exteriéru, na stěny a stropy. 
Pro ruční i strojní aplikaci. Pevnost v tlaku cca 30 N/mm2.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg
pytel

cementová 
šedá

1,5 kg/m2/mm39,– ANO40 min.
12 měsíců

975,– C

Jednosložkový ochranný nátěr na cementové bázi. Používá se pro ochranu výztužné oceli a jako pomocný materiál 
pro spojovací můstek. Vylepší se tak přídržnost následně nanášených správkových malt při extrémních tloušťkách 
či složitějších podmínkách. Výborná kompatibilita s žebírkovou výztužnou ocelí a s betonem či správkovou maltou. 
Vynikající ochranné vlastnosti vůči korozi. Na výztuž se nanáší ve dvou nátěrech. Vhodný i na vlhký podklad. Ochrana 
výztuže podle EN 1504-7. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy, stěny a stropy.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

4 kg
15 kg

plastový
kbelík

šedá

1,5 kg/m2/mm

při nátěru 
výztuže  

(2 vrstvy):
výztuž Ø 10 mm 

– 90 g/bm
výztuž Ø 20 mm 

– 185 g/bm
výztuž Ø 30 mm 

– 280 g/bm

182,–
139,–

ANO90
42

min.
12 měsíců

728,–
2 085,–

C

Speciální tixotropní, vlákny vyztužená konstrukční správková a vyrovnávací malta třídy R3 pro větší tloušťky vrstvy. 
Pro ruční i strojní aplikaci. Určena pro svislé konstrukce a podhledy. Lze v jedné vrstvě nanášet až do 50mm tloušťky. 
S vynikající odolností proti tvorbě trhlin. S vysokou pevností v tlaku, min. 35 N/mm2 (dle EN 1504). S všestranným 
použitím i pro podlahu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy, stěny a stropy.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg
pytel

cementová 
šedá

1,5 kg/m2/mm

tloušťka vrstvy: 
3–50 mm

36,– ANO48 min.
9 měsíců

900,– C

Univerzální, rychletuhnoucí, opravná a reprofilační malta třídy R2 pro ruční aplikaci, na bází nanotechnologie pro svislé 
konstrukce a podhledy. Pevnost v tlaku cca 30 N/mm2.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

1. Beton – sanace, zesilování a ochrana  
betonových konstrukcí

20 kg 
pytel

cementová 
šedá

1,5 kg/m2/mm

tloušťka vrstvy: 
3–100 mm
celoplošně
3–30 mm

42,– na 
objednávku

48 min.
6 měsíců

840,– C

1.1. SYSTÉM PCI NANOCRET® NA BÁZI NANOTECHNOLOGIE  
 DLE ČSN-EN 1504

Speciální sanační, thixotropní, vysokopevnostní reprofilační malta třídy R4. Náhrada konstrukčního betonu na svislých 
a vodorovných konstrukcích, pro ruční i strojní aplikaci. Pevnost v tlaku min. 50 N/mm2.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg 
pytel

cementová 
šedá

1,9 kg/m2/mm

tloušťka vrstvy: 
5–50 mm

(i na horizontální 
povrchy)

podhledy:
5–30 mm

33,– ANO40 min.
12 měsíců

825,– C

Tenkovrstvá opravná 
malta třídy R2

PCI Nanocret® FC

Spojovací můstek 
a ochrana betonářské 
oceli

PCI Nanocret® AP

Opravná a reprofilační 
malta třídy R2

PCI Nanocret® R2

Speciální reprofilační 
malta třídy R3

PCI Nanocret® R3

Vysokopevnostní malta 
třídy R4

PCI Nanocret® R4
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Bezrozpouštědlová dvousložková epoxidová pryskyřice pro pasivace výztuže v korozivním prostředí pro zhotovení 
spojovacích můstků mezi starým a novým betonem. Všestranné použití na běžné stavební podklady. Lehce roztíratelná. 
Dlouhá doba zpracovatelnosti.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

pryskyřice 4 kg
bílá

tvrdidlo 2 kg
šedá

na spojovací 
můstek 

a pasivaci 
výztuže:  

0,8–1,5 kg/m2

369,–

369,–

na  
objednávku

56

90

min.  
24 měsíců

1 476,–

738,–

C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Cementový spojovací můstek pro spojovací potěry a cementové opravné malty, mezi dvě betonové vrstvy. 

25 kg
pytel

tmavě šedá

2,0–2,5 kg
suché směsi/m2

66,– ANO40 min. 
9 měsíců

1 650,– C

Spojovací můstek 
pro spojovací potěry

PCI Repahaft® 

Dvousložková epoxidová 
pryskyřice

PCI Repahaft® EP

Speciální tenkovrstvá malta třídy R2 pro sanaci betonových povrchů, bez spojovacího můstku. Mrazuvzdorná, 
odolná CHRL.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg
pytel

cementová 
šedá

1,6 kg/m2/mm

tloušťka vrstvy:
1–5 mm

25,– ANO42 min.
6 měsíců

625,– C

Speciální sanační, thixotropní malta třídy R4 bez spojovacího můstku. Náhrada konstrukčního betonu na svislých 
konstrukcích a podhledech. Možnost ruční i strojní aplikace. Malta odolná CHRL.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg 
pytel

cementová 
šedá

1,8 kg/m2/mm

tloušťka vrstvy: 
6–40 mm

20,– ANO42 min.  
6 měsíců

500,– C

1.2. OSTATNÍ SYSTÉMY SANACÍ DLE ČSN-EN 1504

Speciální sanační 
thixotropní malta třídy R4

PCI Nanocret® R4 SM

Speciální tenkovrstvá 
malta třídy R2

PCI Barrafill® 305

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

4 kg
15 kg

plastový
kbelík

šedá

1,5 kg/m2/mm

při nátěru 
výztuže  

(2 vrstvy):
výztuž Ø 10 mm 

– 90 g/bm
výztuž Ø 20 mm 

– 185 g/bm
výztuž Ø 30 mm 

– 280 g/bm

182,–
139,–

ANO90
42

min.
12 měsíců

728,–
2 085,–

C

Jednosložkový ochranný nátěr na cementové bázi. Používá se pro ochranu výztužné oceli a jako pomocný materiál 
pro spojovací můstek. Vylepší se tak přídržnost následně nanášených správkových malt při extrémních tloušťkách 
či složitějších podmínkách. Výborná kompatibilita s žebírkovou výztužnou ocelí a s betonem či správkovou maltou. 
Vynikající ochranné vlastnosti vůči korozi. Na výztuž se nanáší ve dvou nátěrech. Vhodný i na vlhký podklad. Ochrana 
výztuže podle EN 1504-7. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy, stěny a stropy.

Spojovací můstek 
a ochrana betonářské 
oceli

PCI Nanocret® AP
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Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Pro opravy štěrkových hnízd, dutin a kaveren, rohů a hran v prefabrikaci betonu. K opravě cementových omítek. Jako 
rychle vytvrzující jemnozrnná stěrka pro vyhlazení ploch z betonu, pórobetonu nebo cementových omítek. Použití  
v interiéru i exteriéru, na stěny a stropy.
Pro tloušťky vrstvy od 1 do 5 mm.

25 kg
pytel

1,3 kg
suché směsi/m2

39,– ANO42 min. 
6 měsíců

975,– C

Jemnozrnná stěrka na 
stěny a stropy

PCI Betonspachtel 

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Pro opravy prošlapaných schodů a jejich odlomených hran. K vyplnění odlomených míst a děr v potěrech, betonových 
stropech, podpěrách a balkónových deskách. Vodotěsná, odolná povětrnosti, mrazuvzdorná. Rychle tuhnoucí s dobrou 
přilnavostí, pochozí za cca 90 min a zatížitelná po 1 dni. Vysoká pevnost v tlaku. Použití v interiéru i exteriéru, na 
podlahy, stěny a stropy.

25 kg
pytel

5 kg
sáček

šedá

1,7 kg/m2/mm

tloušťka vrstvy: 
2–50 mm

57,–

84,–

ANO40

200

min.
6 měsíců

1 425,–

420,–

C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Rychletuhnoucí a tvrdnoucí opravná malta třídy R4, tekuté konzistence. Pro osazování velkých rámů a vpustí s použitím 
bednění, opravy horizontálních ploch, zalévání spár dlažby, k fixaci uličního vybavení apod. Zprovoznění komunikace již 
po 1,5 h (+20 °C).
Rozsah použití: -10 °C až +30 °C

25 kg
pytel

2,05 kg/m2/mm

tloušťka vrstvy: 
10–100 mm

36,– ANO48 min.  
9 měsíců

900,– C

Rychletuhnoucí konstrukční opravná malta třídy R4 tekoucí konzistence, s obsahem ocelového plniva. Pro osazování 
velkých rámů, opravy dilatačních spojů, míst s velkým rázovým zatížením, opravy v místech extrémního dopravního 
zatížení. Pevnost v ohybu ≥25 N/mm2. Rozsah použití: -10 °C až +30 °C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg 
pytel

2,05 kg/m2/mm

tloušťka vrstvy: 
10–150 mm

45,– ANO48 min.  
6 měsíců

1 125,– C

Opravná a modelovací 
malta s všestranným 
využitím

PCI Repafix®

1.3. SANACE – BETONOVÉ KOMUNIKACE, OSAZOVÁNÍ VPUSTÍ  
A POKLOPŮ V KOMUNIKACÍCH 

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Rychletuhnoucí a tvrdnoucí thixotropní, vysokopevnostní, pokládková a opravná malta v třídě R4. Určená k rychlé 
opravě betonových komunikací, výtluků, pro osazování rámů kanalizačních poklopů a vpustí, opravu obrubníků, osazení 
silniční dlažby. Zprovoznění komunikace již po 1,5 h (+20 °C).
Rozsah použití: -10 °C až +30 °C

25 kg
pytel

2,0 kg/m2/mm

tloušťka vrstvy: 
10–100 mm

36,– ANO48 min.  
9 měsíců

900,– C

Konstrukční opravná malta

PCI Repafast® Fibre

Tekutá rychletuhnoucí 
malta

PCI Repafast® Fluid

Rychletuhnoucí malta

PCI Repafast® Tixo
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Rychlevytvrzující 3komponentní polymerová malta pro opravy a vyrovnávky dopravních ploch a průmyslových podlah, 
pro použití v chladírnách, potravinářských závodech, parkovištích apod. Vysoká mechanická a chemická odolnost. Pro 
použití v interiéru i exteriéru do -25 °C.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25,3 kg
set:

0,4 kg kartuše
2,4 kg kanystr
22,5 kg pytel

2,3 kg/m2/mm

tloušťka vrstvy: 
8–30 mm

cena na 
vyžádání

na 
objednávku

60 setů min.  
6 měsíců

cena na 
vyžádání

C

Rychlevytvrzující 
3komponentní polymerová 
malta do -25 °C

PCI Repafast® APS 40 

Dvousložkový epoxy-polyuretanový nátěr, pružný, překlenuje trhlinky, chemicky odolný, speciálně pro oblast tanků, 
nádrží, ČOV.

Trvale pružný akrylátový, ochranný nátěr pro betonové konstrukce, mosty, vysílače, komíny, omítky apod. Systém  
OS-C, OS-D1. Bez rozpouštědel, vodoodpudivý, odolný vůči rozmrazovacím solím a CO

2
, překlenuje trhliny, barevný.

Speciální ochranný nátěr pro betonové konstrukce, mosty, vysílače, komíny, omítky apod. Systém OS-B, OS-C.  
Bez rozpouštědel, vodoodpudivý, odolný vůči rozmrazovacím solím a CO

2
, barevný.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg 

šedá

cca 
250 g/m2/nátěr

(celkem 
2–3 nátěry 

dle podkladu)

398,– ANO14 min.  
24 měsíců

9 950,– C

11 l
plastová 
nádoba

skupina 1:
RAL 7023, 

7035, 7038, 
9010

skupina 2

skupina 3

cca 0,35 l/m2  
při 2 nátěrech

291,–

361,–

417,–

ANO
(kolorování)

40 min.  
12 měsíců

3 201,–

3 971,–

4 587,–

C

11 l
plastová 
nádoba

skupina 1:
RAL 7023, 

7035, 7038, 
9010

skupina 2

skupina 3

cca 0,5 l/m2  
při 2 nátěrech

343,–

413,–

461,–

ANO
(kolorování)

40 min.  
12 měsíců

3 773,–

4 543,–

5 071,–

C

1.4. OCHRANNÉ PROTIIMISNÍ NÁTĚRY, HYDROFOBIZACE,  
OSTATNÍ SPECIÁLNÍ NÁTĚRY 

Ochranný akrylátový  
nátěr

PCI Betonfinish® W

Trvale pružný a ochranný 
nátěr

PCI Polyflex® 

Dvousložkový pružný 
nátěr

PCI Apokor® CR
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Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

20 kg
kombi balení

šedá

cca  
250 g/m2/nátěr  

(celkem  
2–3 nátěry  

dle podkladu)

297,– ANO14 min. 24 měsíců5 940,– C

Dvousložkový epoxidový 

nátěr

PCI Apokor® W

Dvousložkový epoxidový nátěr na beton, vodou ředitelný. Vhodný i na vlhký podklad (do 6 %). Pro nátěry betonu, svislé  
i vodorovné plochy, exteriér, interiér, nádrže, kanály – ponořené části. Propustný pro vodní páry.

Epoxy-cementový primer a vyrovnávavací vrstva na vlhké podklady (8 %). Propustný pro vodní páry.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg
kombi balení

šedá

primer:
0,5–1 kg/m2

vyrovnávací 
vrstva:

1–2 kg/m2

198,– na 
objednávku

14 min.  
24 měsíců

4 950,– C

Impregnace fasád a stavebních dílů z betonu, pórobetonu, azbestocementu, cihlových zdí, cementových a vápenných 
omítek, přírodního a umělého kamene, savého kabřince, střešních krytin a komínových hlav. Pro hydrofobizaci 
stavebních památek z pískovce a jiných přírodních materiálů, kamenů, pálených cihel. Po vytvrdnutí transparentní barva. 
Použití v exteriéru, na stěny.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

20 l
kanystr

bílá, po
vytvrdnutí

transparentní

200–500 ml/m2242,– ANO24 min.
12 měsíců

4 840,– C

Vodotěsný pružný nátěr/stěrka na cementoakrylátové bázi, odolný tlakové vodě (pozitivní/negativní tlak), aplikace 
štětkou, lžící, strojně stříkáním. S atestem na pitnou vodu. Odolává UV záření. Protikarbonatační membrána.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

složka A 
10 kg kanystr

složka B
26 kg pytel

bílá

3,1–4,4 kg/m2 
ve 2 vrstvách140,–

140,–

ANO– min.  
12 měsíců

min. 
6 měsíců

složka A
1 400,– 

složka B
3 640,–

C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Speciální epoxidový penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady. Nízkoviskózní dvousložková penetrace na savé 
betonové plochy a cementové stěrky. Je vhodná jako vyrovnávací tmel, resp. s přimícháním křemičitého písku na jemné
vyrovnávání. Použití v interiéru, exteriéru, na podlahy a stěny. Uzavírá zbytkovou vlhkost podkladu do 4 CM %.

10 kg
nádoba

transparentní

0,3–0,5 kg/m2592,– ANO28 min. 
18 měsíců

5 920,– B

Ochranná impregnace 
fasád proti povětrnostním 
vlivům

PCI Silconal® W

Vodotěsný pružný nátěr

PCI Barraseal® 2K

Speciální epoxidový 
penetrační nátěr

PCI Epoxigrund 390

Epoxy-cementový primer

PCI Apokor® ECC
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Transparentní hydrofobní přípravek pro impregnaci a ochranu betonových povrchů pro mosty, věže, stadiony, budovy, 
zdi apod. Reaguje chemicky v pórech cementových podkladů, odolný vůči rozmrazovacím solím, vodoodpudivý.  
Třída penetrace I dle EN1504-2.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

20 l
kanystr

0,15– 0,35 l/m2  
dle savosti

249,– ANO24 min.
12 měsíců

4 980,– C

Speciální ochranný nátěr na minerální, silikonové, akrylátové podklady (omítky/barvy) před znečištěním sprejery. 
Prodyšný, mechanicky odolný, bez obsahu rozpouštědel. Mléčná barva, která se po vytvrzení změní v průhlednou  
nebo-li transparentní.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

5 kg
plechovka

0,1–0,3 kg/m2/
nátěr

2 nátěry

1 275,– na  
objednávku

– min.  
12 měsíců

6 375,– A

Jednosložkový nízkoviskózní inhibitor koroze na bázi silanů, pro zastavení či zpomalení koroze výztužných prvků, nových 
i zkorodovaných. Není nutné ho odstraňovat z povrchu před aplikací následných vrstev. (Účinnost přes 90 %.)

Transparentní hydrofobní přípravek – podklad beton, kabřinec, zdivo, tj. 100% hydrofobizace, třída penetrace II, 
dle EN 1504-2.

Bezbarvá krémová hydrofobizace na beton a sanační malty, jednovrstvé nanášení, třída penetrace II, dle EN 1504-2.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

20 l
kanystr

0,6 l/m2

2–3 nátěry

850,– na  
objednávku

– min.  
12 měsíců

17 000,– C

25 l 0,2–0,5 l/m2 1 054,– na  
objednávku

– min.  
12 měsíců

26 350,– C

25 kg 0,2–0,5 l/m2 1 008,– na  
objednávku

– min.  
12 měsíců

25 200,– C

Přípravek pro impregnaci

PCI Silconal® 303

Ochranný nátěr před 
graffiti

PCI Silconal® AG

Nízkoviskózní inhibitor 
koroze

PCI Silconal® CP

Bezbarvá 100% 
hydrofobizace

PCI Silconal® 328 

Bezbarvá krémová 
hydrofobizace

PCI Silconal® 329 
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Speciální cementová zálivková malta k plošnému podlévání základů strojů, kolejí a podpěr. (Míchání s křemičitým 
plnivem 4–8 mm pro tloušťky vrstvy nad 80 mm, doporučená dávka max. 30 % spotřeby zálivky).  
Splňuje EN 1504-6 pro kotvení výztuže.

Speciální 3K nesmrštivá zálivková hmota na epoxidové bázi. Kvalitní a dlouhodobé spojení podkladu a základu strojů. 
Do 100 mm tloušťky vrstvy. Chemicky odolná.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg
pytel

šedá

2,0 kg/m2/mm 

tloušťka vrstvy: 
25–80 mm
≥ 80 mm 
s plnivem  
4–8 mm   

25,– ANO40 min.  
6 měsíců

625,– C

114,81 kg
kombi balení 
(10,7 + 4,06  
+ 4 × 25 kg)

1,9 kg/m2/mm  
podlévané 

tloušťky vrstvy

99,– na  
objednávku

4 sety min.  
18 měsíců

11 366,20 C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Pro rychlé montáže v pozemním a inženýrském stavebnictví. K usazování, zvyšování a montáži skruží a šachet. Pro 
vytváření dna šachet. K uzavírání průsaků. Vodotěsná, mrazuvzdorná, odolná povětrnosti, síranům a agresivním látkám. 
Použití v interiéru i exteriéru. PCI Polyfix® plus tuhne cca 5 min, PCI Polyfix® plus L tuhne cca 15 min.

25 kg
pytel

20 kg
kbelík

šedá

1,75 kg suché
směsi/m2/mm

tloušťka vrstvy: 
5–50 mm

31,–

36,–

ANO42 (plus)
40 (plus L)

24

min.
9 měsíců

775,–

720,–

C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Blesková cementová malta k opravě, upevnění, montáži. Vytvrzuje po cca 5 min. bez tvorby trhlin. Odolná vůči síranům.

5 kg 
kbelík

1,75 kg/m2/mm46,– na  
objednávku

72 min.
9 měsíců

230,– C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Blesková cementová malta pro rychlé montáže a utěsnění výronů vody. Vytvrzuje po cca 30 s bez tvorby trhlin.

Speciální jemnozrnná 1K cementová vysokopevnostní zálivka s rychlým náběhem pevnosti, čerpatelná. Pro tloušťku 
vrstvy 5–100 mm. Splňuje EN1504-6 pro kotvení výstuže.

1 kg
nádoba

šedá

1,6 kg/m2/mm115,– ANO10 ks/karton min.  
9 měsíců

115,– C

25 kg
pytel

2,1 kg/m2/mm26,– ANO40 min.  
6 měsíců

650,– C

Malta pro rychlé montáže

PCI Polyfix® 30 Sek.

1.5. ZÁLIVKOVÉ HMOTY, MONTÁŽNÍ A FIXAČNÍ MALTY, CHEMICKÉ KOTVY 

Speciální zálivková malta

PCI Repaflow® Uni

Nesmrštivá zálivková 
hmota

PCI Repaflow® EP Plus 

Rychle tuhnoucí 
cementová malta

PCI Polyfix® plus
PCI Polyfix® plus L

Blesková cementová 
malta

PCI Polyfix® 5 Min.

Jemnozrnná cementová 
vysokopevnostní zálivka

PCI Repaflow®
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Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Dvoukomponentní epoxidové pojivo/pryskyřice pro zhotovení chemicky odolných penetrací, nátěrů, stěrek, potěrů, 
plastmalt a drenážních plastbetonů. Běžné použití pro tloušťky do 50 mm s naplněním křemičitým pískem. Pro použití  
na podlahy v interiéru i exteriéru.

10 kg 
kombi balení

primer:
0,25–0,35 kg/m2

plastmalta:
0,17–0,21  
kg/m2/mm

363,– na  
objednávku

30 min.  
18 měsíců

3 630,– C

Epoxidové pojivo/
pryskyřice pro zhotovení 
stěrek a potěrů

PCI Bauharz 

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

2K chemická kotva na bázi PMMA, bez styrenu. Pro střední zatížení, do vlhkého prostředí. Splňuje ETA pro kotvení 
výztuže a šroubů. Zkouška vytržení dle ČSN EN 1504-6. Rozsah použití: -5 °C až +35 °C.

380 ml
kartuše

karton
(12 ks)

–410,–/ks

410,–/ks

ANO

ANO

min.  
12 měsíců

410,–

4 920,–

C

C

Chemická kotva

PCI Barrafix® 920

Flexibilní, nízkoviskózní PU injektážní pryskyřice, určená pro trvalé utěsnění průniků vody přes trhliny betonu a zdiva. 
Vysoká pružnost, výborná přídržnost k betonu. Pro suché i mokré prostředí. 1K čerpadlo. Odpovídá ČSN EN 1504-5.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

1 kg 
kombi balení

–680,– na  
objednávku

karton
4 × 1 kg

min.  
12 měsíců

2 720,– C

1.6. INJEKTÁŽNÍ HMOTY 

Injektážní dvousložková pryskyřice pro zalévání a injektování trhlin a dutin v betonu a potěrech. K utěsnění třecích ploch 
mezi prasklými díly betonu a potěru. Výborně přilne i na vlhkých místech, díky nízké viskozitě pronikne i do vlasových 
trhlin. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

1 kg
kombi nádoba

transparentní

–695,– ANOkarton
4 × 1 kg

min. 
18 měsíců

2 780,– C

1K pumpa

PCI Apogel® E

Epoxidová pryskyřice pro 
poddajné zalévání trhlin

PCI Apogel® F

2-složková polyuretanová pryskyřice, která při kontaktu s vodou velmi rychle vytvoří těsnicí pěnu. Určena pro injektáž 
trhlin a spár vodících vodu.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

1 kg
kombi nádoba

–616,– na  
objednávku

karton
4 × 1 kg

min. 
12 měsíců

2 464,– C

2-složková polyuretanová 
pryskyřice

PCI Apogel® PU
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Rychlevytvrzující silikátová pryskyřice pro zalévání trhlin a spár v minerálních podkladech s šířkou do cca 5 mm. Vytváří 
silové spojení, vhodná pro podlahová vytápění. Dodává se v setu se sešívacími sponami.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

0,3 + 0,3 l 
kombi balení  

+ 20 ks 
sešívací spony

–636,– na  
objednávku

karton
6 × 0,6 l  

+ 6 × 20 ks 
sešívací  
spony

min.  
12 měsíců

3 816,– B

Speciálně tvarované sponky z kvalitní oceli pro zalévání trhlin v betonu, potěru. Sponky se vkládají do trhlin a následně 
se zalévají injektážní pryskyřicí. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

500 ks 5 ks/bm– ANO– –1 171,– C

Silikátová pryskyřice pro 
sešívání trhlin

PCI Apogel® SH

Sponky pro sešívání trhlin

PCI Estrichklammern

Metakrylátová injektážní pryskyřice k utěsnění a zalévání trhlin a dutin v betonu a potěrech. Pro časově omezené práce, 
při nízkých teplotách.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

0,5 kg
kombi nádoba

transparentní

–693,– na  
objednávku

karton
4 × 0,5 kg

min.  
6 měsíců

2 772,– C

Metakrylátová injektážní 
pryskyřice

PCI Apogel® Schnell
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Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

složka A 
10 kg kanystr

složka B
26 kg pytel

bílá

3,1–4,4 kg/m2 
ve 2 vrstvách140,–

140,–

ANO– min.  
12 měsíců

min. 
6 měsíců

složka A
1 400,– 

složka B
3 640,–

C

Vodotěsná stěrka, odolná tlakové vodě, s atestem pro kontakt s pitnou vodou. Pro základy, nádrže, bazény, jímky, sokly. 

Speciální inovovaná cementová hydroizolační hmota k izolaci betonových prvků v kanalizacích (stoky, nádrže ČOV 
apod.), odolává chloridům a sulfátům. Nízký koeficient tepelné roztažnosti, nepraská.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg
pytel

šedá

1,6 kg/m2/mm33,– ANO42 min.  
6 měsíců

825,– C

25 kg
pytel

1,65 kg/m2/mm51,– ANO42 min.  
12 měsíců

1 275,– C

2.1. IZOLACE STĚRKOVÉ – CEMENTOVÉ

2. Izolace a ochrana stavebních konstrukcí 
proti vodě

Speciální cementová hmota, která po aplikaci zajistí tvorbu krystalické struktury v betonu. PCI Barraseal® CL je ve formě 
prášku. S atestem ZU na pitnou vodu, sulfátovzdorný, pro ČOV. Aplikace se provádí se ve 2 vrstvách do kříže.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg
pytel

šedá

0,8 kg/m2/vrstva89,– ANO40 min.  
6 měsíců

2 225,– C

Vodotěsný pružný nátěr/stěrka na bázi cementoakrylátové, odolný tlakové vodě (pozitivní/negativní tlak), aplikace 
štětkou, lžící, strojně stříkáním. S atestem na pitnou vodu. Odolává UV záření. Protikarbonatační membrána.

Vodotěsná izolační stěrka na cementové bázi pro izolaci vysoce zatížených jímek, nádrží a ČOV. Dvousložková hmota, 
překlenuje trhliny, vodotěsná, odolná vůči sulfátům a chemii v ČOV. Nanáší se na vlhký podklad.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

35 kg balení
(25 kg + 10 l)

šedá

2,4 kg/m2 

s výztužnou
tkaninou Mesh – 

2,9 kg/m2

143,– ANO– min.  
6 měsíců

5 005,– C

Vodotěsná stěrka

PCI Barraseal® CS

Hydroizolační hmota

PCI Barraseal®

Speciální cementová 
hmota

PCI Barraseal® CL

Vodotěsný pružný nátěr

PCI Barraseal® 2K

Stěrka na cementové bázi

PCI Barraseal® 100 FX
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Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Dvousložkový silnostěnný nátěr. Živice plněná polystyrolovou hmotou krémové konzistence pro tvorbu pružné, trhliny 
překrývající izolace staveb a stavebních částí na úrovni terénu. Proti zemní vlhkosti a proti nezadržované, vsakující se 
vodě, proti netlakové vodě na stropních plochách, po vložení tkaniny odolává tlakové vodě. Jako izolace proti tlakové 
vodě s hloubkou působení menší než 3 m. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou 
vodou.

30 l
nádoba

černá

4–5 l/m264,– na
objednávku

18 min.
9 měsíců

1 920,– C 

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Vodotěsný nátěr pro izolaci a ochranu vnějších stěn sklepů a základů staveb pod živičnou stěrku PCI Pecimor® 2K. 
Zabraňuje pronikání zemní vlhkosti a je odolný vůči agresivní vodě. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

33 l
nádoba

černohnědá

50–300 ml/m2

penetrace

0,5 l/m2

dvojnásobný 
nátěr

61,– ANO18 min.
12 měsíců

2 013,– C

Bitumenový ochranný nátěr pro zemědělské stavby a silážní jámy. S obsahem rozpouštědel.

Bitumenová základová penetrace na minerální podklady, zdivo a střešní bitumenové pásy pod materiály řady  
PCI Bitupox® (s obsahem rozpouštědel).

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 l
nádoba

černá

0,3 l/m2/nátěr
(doporučeny 

3 nátěry)

71,– na 
objednávku

14 min.  
12 měsíců

1 775,– C

10 l
nádoba

černá

0,2–0,3 l/m281,– na 
objednávku

45 min.
12 měsíců

810,– C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Speciální penetrační nátěr na betonové podklady pod nátěr PCI Pecimor® 2K. Zabraňuje tvorbě vzduchových bublinek 
při nanášení silnovrstvých bitumenových nátěrů.

1 kg karton
10 × 1 kg

10–30 g/m2635,– ANO200 min.
18 měsíců

635,– C

2.2. IZOLACE STĚRKOVÉ – BITUMENOVÉ

Nátěr na vnější stěny 
sklepů a základy

PCI Pecimor® 2K

Ochranný penetrační 
nátěr pod živičné stěrky

PCI Pecimor® F

Bitumenový ochranný 
nátěr

PCI Bitupox® SL

Bitumenová základová 
penetrace

PCI Bitupox® VA

Speciální penetrační  
nátěr na beton

PCI Pecimor®- 
-Betongrund

Pro hydroizolaci betonových ploch a zdiva (horizontálních i vertikálních), jež jsou v kontaktu se zeminou a proti 
prosakující, zadržené a srážkové vodě (základy, opěrné zdi, sklepy, podzemní garáže apod.). Pro přilepení těsnicích  
a tepelně izolačních desek. Ochrana proti vodám agresivním vůči betonu a proti huminovým kyselinám.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

30 kg 3 kg/m2  
(ve dvou 
nátěrech)

89,– ANO14 min. 12 měsíců2 670,– C

Bitumenová stěrka

PCI Barrapren



17Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Speciální bobtnavý profil do spár, který po kontaktu s vodou (po zabetonování) několikanásobně zvětší svůj objem, a tím 
zatěsní pracovní spáru. Reaguje se zpožděním, až po zatuhnutí betonu a vytvoření protitlaku. Lepí se do pracovní spáry. 
Lepení pomocí pomocí PCI Elritan® 140 nebo PCI Barrafix® 920 (na vlhké podklady).

Systém speciálních termoplastických elastomerních pásů pro překlenutí problematických konstrukčních detailů, 
jako jsou dynamické trhliny v betonu, pracovní spáry, různé dilatační spáry. Slouží i pro bezproblémové napojení 
konstrukčních dílů. Vysoká roztažnost (až 600 %), odolnost vůči řadě chemikálií. Jednoduchá aplikace, napojování spojů 
horkovzdušnou pistolí. Dodávka pouze se spec. lepidlem pro lepení pásů.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

6 bm

typ  
20 × 10 mm

–268,– ANO9 ks/karton min.  
24 měsíců

1 608,– C

typ 150/1
bal. 20 bm

typ 200/1
bal. 20 bm

typ 200/2
 bal. 20 bm

spotřeba lepidla 
(PCI Barrafix® 

EP):
0,5–2 kg/m2

240,–

296,–

493,–

na 
objednávku

ANO

na 
objednávku

– min.  
24 měsíců

4 800,–

5 920,–

9 860,–

C

Speciální thixotropní lepidlo na epoxidové bázi pro lepení pásů PCI Pecitape® 3000. Také pro lepení betonových dílců, 
kotvení strojů, zábradlí a pod.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

6 kg 0,5–2 kg/m2368,– ANO60 min.  
24 měsíců

2 208,– C

Přísada do stěrek pro zvýšení jejich stability (snížení stékavosti na svislých plochách). Jemné prachové lehké částice 
(peříčko).

Výztužná tkanina pro zesílení pružných cementových izolačních hmot. Použitelná v interiéru i exteriéru. 

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

1 kg
nádoba

bílá

3 – 8 % 
hmotnosti pojiva 

stěrky

1 589,– ANO14 min.  
6 měsíců

1 589,– C

50 × 1 m –109,– ANO30 –5 450,– C

2.3. PROFILY A PÁSY DO SPÁR, OSTATNÍ DOPLŇKY

Odstraňovač olejových, bitumenových a voskových nečistot. Na odstraňování olejů z garážových a dílenských podlah, 
betonových podlah, stěrek a dřevěných krytin. Odstraňuje i živičné skvrny. Vhodný pro čištění ušpiněných okrajů 
obkladů z přírodního kamene. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. 

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

1 l

bílá

1,6 l/m2cena na 
vyžádání

ANO60 min. 
24 měsíců

cena na 
vyžádání

C

Bobtnavý profil do spár

PCI Pecitape® 610

Systém speciálních pásů

PCI Pecitape® 3000

Speciální thixotropní 
lepidlo

PCI Barrafix® EP

Přísada do stěrek

PCI Stellmittel

Výztužná tkanina 

PCI Gewebebahn

Odstraňovač olejů

PCI Entöler
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Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

složka A 
10 kg kanystr

složka B
26 kg pytel

bílá

3,1–4,4 kg/m2 
ve 2 vrstvách140,–

140,–

ANO– min.  
12 měsíců

min. 
6 měsíců

složka A
1 400,– 

složka B
3 640,–

C

Speciální inovovaná cementová hydroizolační hmota k izolaci betonových prvků v kanalizacích (stoky, nádrže ČOV 
apod.) odolává chloridům a sulfátům. Nízký koeficient tepelné roztažnosti, nepraská.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg
pytel

1,65 kg/m2/mm51,– ANO42 min.  
12 měsíců

1 275,– C

Hydroizolační hmota

PCI Barraseal®

Speciální kruhový vysoce odolný polyethylenový profil (provazec) k vyplnění dilatačních spár budov, podzemních staveb, 
pro spáry v bazénech, zásobnících pitné vody a čistírnách odpadních vod. Vkládá se do spár před nanesením trvale 
pružných tmelů. Průměry 10, 15, 20, 25, 30 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

10 mm/50 m

15 mm/250 m

20 mm/150 m

25 mm/100 m

30 mm/80 m

1 bm/bm21,–

22,–

29,–

35,–

43,–

ANOmin. 
12 měsíců

1 050,–

5 500,–

4 350,–

3 500,–

3 440,–

C

Provazec k vyplnění 
dilatačních spár

DIN-Polyband

Vodotěsný pružný nátěr/stěrka na bázi cementoakrylátové, odolný tlakové vodě (pozitivní /negativní tlak), aplikace 
štětkou, lžící, strojně stříkáním. S atestem na pitnou vodu. Odolává UV záření. Protikarbonatační membrána.

Vodotěsná hydroizolační stěrka, odolná tlakové vodě, s atestem Zdravotního ústavu pro kontakt s pitnou vodou. 
K izolaci základů, nádrží, bazénů, jímek a soklů.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg
pytel

šedá

1,6 kg/m2/mm33,– ANO42 min.  
6 měsíců

825,– C

Speciální cementová hmota, která po aplikaci zajistí tvorbu krystalické struktury v betonu. PCI Barraseal® CL je ve formě 
prášku. S atestem ZU na pitnou vodu, sulfátovzdorný, pro ČOV. Aplikace se provádí se ve 2 vrstvách do kříže.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg
pytel

šedá

0,8 kg/m2/vrstva89,– ANO40 min.  
6 měsíců

2 225,– C

Vodotěsný pružný nátěr

PCI Barraseal® 2K

Vodotěsná hydroizolační 
stěrka

PCI Barraseal® CS

2.4. NÁDRŽE NA PITNOU VODU, KANALIZACE A ČOV 

Speciální cementová 
hmota

PCI Barraseal® CL
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Vodotěsná izolační stěrka na cementové bázi pro izolaci vysoce zatížených jímek, nádrží a ČOV. Dvousložková hmota, 
překlenuje trhliny, vodotěsná, odolná vůči sulfátům a chemii v ČOV. Nanáší se na vlhký podklad.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

35 kg balení
(25 kg + 10 l)

šedá

2,4 kg/m2 

s výztužnou
tkaninou Mesh: 

2,9 kg/m2

143,– ANO– min.  
6 měsíců

5 005,– C

Stěrka na cementové bázi

PCI Barraseal® 100 FX

2K EP/PU nátěr, pružný, překlenuje trhlinky, speciálně pro oblast tanků, nádrží, ČOV.

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

25 kg 

šedá

cca  
250 g/m2/nátěr

(celkem 
2–3 nátěry 

dle podkladu)

398,– ANO14 min.  
24 měsíců

9 950,– C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Speciální epoxidový penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady. Nízkoviskózní dvousložková penetrace na savé 
betonové plochy a cementové stěrky. Je vhodná jako vyrovnávací tmel, resp. s přimícháním křemičitého písku na jemné
vyrovnávání. Použití v interiéru, exteriéru, na podlahy a stěny. Uzavírá zbytkovou vlhkost podkladu do 4 CM %.

10 kg
nádoba

1 kg
nádoba

karton  
4 × 1 kg

transparentní

0,3–0,5 kg/m2592,–

889,–

ANO28

96

min. 
18 měsíců

5 920,–

889,–

B

Dvousložkový pružný 
nátěr

PCI Apokor® CR

Speciální epoxidový 
penetrační nátěr

PCI Epoxigrund 390

2.5. TRVALE PRUŽNÉ TĚSNICÍ TMELY

PUR těsnění na chemicky zatížené spáry v podlahách průmyslových objektů a skladovacích prostor, velkokuchyních, 
schodišťových stupňů, teras, průchodů trubek, na lepení spár v dřevo a kovoprůmyslu. Pro spárování vodních staveb, 
jako např. ČOV. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy.

Speciální polyuretanová spárovací těsnicí hmota pro ČOV, vodní cesty, kanály, podlahy a mosty. Hmota je dvousložková, 
odolná proti chemikáliím, pojízdná. 

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

600 ml
monoporční

balení

šedá

120 ml/bm
(pro spáru  
15 × 8 mm)

269,–/ks ANO12 ks
v kartonu

min. 
12 měsíců

269,–/ks C

2,5 l 
kombi balení 

šedá
černá

120 ml/bm  
(pro spáru  
15 × 8 mm)

cena na 
vyžádání 

na 
objednávku 

6 kombi  
balení 

v kartonu 

min. 
12 měsíců

cena na 
vyžádání 

C

Těsnicí tmel pro chemicky 
zatížené podlahové spáry

PCI Elritan® 140

Těsnicí polyuretanový 
dvoukomponentní tmel

PCI Escutan® TF 
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Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Akrylátový těsnicí tmel pro uzavření spár a trhlin v omítce. 

310 ml
kartuše

bílá
šedá

100 ml/bm
(pro spáru

10 × 10 mm)

125,– ANO12 ks
v kartonu

min.
12 měsíců

125,– C

Akrylátový těsnicí tmel

PCI Adaptol®

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Adhezní polyuretanová podkladní penetrace k úpravě podkladu při těsnění spár. Pro spáry na stěnách, podlahách, 
stropech. Slouží jako penetrace boků spár před nanesením spárovacích hmot PCI, jako je PCI Elritan® 100,  
PCI Elritan® 140, PCI Silcoferm® S (dřevo), PCI Escutan® TF. Podstatně zlepšuje přilnavost těsnicích látek PCI. Vhodné 
podklady: beton, cementovláknité desky, surové dřevo, vápenné zdivo. Použití v interiéru i exteriéru.

1 l
kanystr

transparentní

10 ml/bm
spáry

658,– *60 min. 
12 měsíců

658,– C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Adhezní podkladní penetrace k úpravě podkladu při těsnění spár. Podstatně zlepšuje přilnavost těsnicích látek PCI. Pro 
spáry na stěnách, podlahách, stropech. Slouží jako penetrace boků spár před nanesením spárovacích hmot  
PCI Elritan® 100 a PCI Elritan® 140 na nesavých kovových podkladech, jako je hliník, ocel, zinek, měď, mosaz či smalt, 
případně sklo, keramika (glazovaná i neglazovaná). Použití v interiéru i exteriéru.  

Pro PCI Escutan® TF, PCI Silcoferm® S. Jako ochrana proti korozi výztužné oceli zbavené nánosu rzi (stupeň čistoty  
SA 2½). Jako penetrace na hliník, nerezovou ocel, lehké a neželezné kovy, také na pozinkovaný plech, jako podklad pod 
aplikace PCI Apoflex® TF, PCI Seccoral® nebo pod správkové malty jako např. PCI Polycret®, PCI Pericret®.

250 ml
láhev

červená

5 ml/bm spáry719,– *60 min. 
6 měsíců

719,– C

1 l
kombi balení

12 ml/bm spárycena na 
vyžádání

na 
objednávku

60 min.  
12 měsíců

cena na 
vyžádání

C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Adhezní polyuretanová podkladní penetrace k úpravě podkladu při těsnění spár. Pro spáry na stěnách, podlahách, 
stropech. Slouží jako penetrace boků spár před nanesením spárovacích hmot PCI, jako je PCI Elritan® 100,  
PCI Elritan® 140, PCI Escutan® TF, PCI Silcofug® E, PCI Silcoferm® VE, PCI Carraferm® na měkčené PVC fólie, tvrzené 
PVC, polyester, umělohmotné profily (např. Hostalit Z), akrylové sklo (plexisklo). Použití v interiéru i exteriéru.

250 ml
láhev

transparentní

5 ml/bm spárycena na 
vyžádání

*60 min.
6 měsíců

cena na 
vyžádání

C

Velikost 
balení

Spotřeba ccaJednotková cena  
v Kč bez DPH

Dostupnost 
na skladě

Balení
na paletě

SkladovatelnostCena za balení  
v Kč bez DPH

Cenová 
skupina

Pro elastické uzavření spár na stěnách a podlahách v jímkách na pitnou vodu, plaveckých areálech. Velmi se hodí do 
prostor trvale zatížených vodou. Má veškeré zkoušky pro kontakt s pitnou vodou. Pro interiér a exteriér. 

310 ml
kartuše

transparentní

25 ml/bm
(pro spáru  
5 × 5 mm)

100 ml/bm/
(pro spáru  

10 × 10 mm)

440,– *12 ks
v kartonu

min.
24 měsíců

440,– B

Penetrace před těsněním 
boků spár

PCI Elastoprimer 110

Penetrace před těsněním 
boků spár

PCI Elastoprimer 145

Speciální penetrace

PCI Elastoprimer 220

Penetrace před těsněním 
boků spár

PCI Elastoprimer 165

Silikonový elastický tmel 
pro použití v oblastech 
s pitnou vodou

PCI Silcoferm® KTW

Případné tiskové chyby vyhrazeny.
*Informujte se na dostupnost.
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které jsou v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb. Ob-
čanského zákoníku (dále jen „OZ“) v účinném znění 
součástí smluv, uzavřených mezi prodávajícím – spo-
lečností BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
(dále jen prodávající) a kupujícím, který na tyto vše-
obecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní 
podmínky“) přistupuje uzavřením smlouvy s odkazem 
na tyto obchodní podmínky. Tyto obchodní podmín-
ky jsou v aktuálním znění i zveřejněny na internetové 
adrese www.basf-sh.cz a dále jsou k dispozici v sídle 
prodávajícího. Odkazem ve smlouvě se odkazuje vždy 
na poslední platné obchodní podmínky prodávající-
ho. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky  
v souladu s ustanovením § 1752 OZ jednostranně 
měnit a upravovat vydáním nových obchodních pod-
mínek. V případě, že budou vydány nové obchodní 
podmínky, jejich znění bude oznámeno na internetové 
adrese www.basf-sh.cz a dále budou zaslány kupu-
jícímu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím 
listovní zásilky. Kupující je oprávněn ve lhůtě jednoho 
měsíce od vydání nových obchodních podmínek změ-
ny odmítnout a smlouvu s okamžitou platností vypo-
vědět. V případě, že kupující rámcovou smlouvu v této 
lhůtě nevypoví, dochází ke změně obsahu smlouvy 
a její součástí se stává nové znění obchodních pod-
mínek. Po uplynutí lhůty jednoho měsíce od vydání 
nových obchodních podmínek nahrazují tyto v plném 
rozsahu stávající. Kupující je tedy povinen pravidelně 
kontrolovat nově vydaná znění obchodních podmínek 
u prodávajícího tak, aby byl se změnou dostatečně  
a včas seznámen.

I.
Rozhodné právo

Obchody mezi smluvními stranami se řídí těmito ob-
chodními podmínkami a českým právním řádem, ze-
jména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský záko-
ník, a to bez ohledu na to, zda je kupující tuzemskou 
či zahraniční osobou. Dodávky zboží podle těchto 
obchodních podmínek jsou možné jen na území ČR.

II.
Kupní smlouva

Realizace obchodů mezi smluvními stranami probíhá 
pro dlouhodobý prodej zboží prodávajícího na základě 
rámcových kupních smluv a následných jednotlivých 
závazných objednávek kupujícího, pro jiný prodej na 
základě závazné objednávky kupujícího nebo na zá-
kladě uzavřené kupní smlouvy pro dodávky zboží ke 
zhotovení díla – stavby (tzv. objektová smlouva), nebu-
de-li uzavřena kupní smlouva. Závaznou objednávku 
lze učinit pouze písemně, zpravidla faxem, elektronic-
kou poštou, listovní zásilkou, kurýrem, výjimečně i te-
lefonicky, dohodnou-li se tak smluvní strany písemně 
(a to způsobem uvedeným v rámcové kupní smlouvě 
nebo jiné smlouvě). U objednávky listovní zásilkou je 
kupující povinen přesvědčit se telefonicky u prodáva-
jícího, že tuto objednávku obdržel. Neoznámí-li pro-
dávající kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů 
ode dne doručení objednávky, že objednávku mění, 
nepřijímá nebo nemůže splnit, má se za to, že návrh 
učiněný v objednávce přijal. V případě objednávek pří-
sad do betonu a příslušenství platí lhůta jeden pracov-
ní den ode dne doručení řádné objednávky obsahující 
veškeré níže uvedené náležitosti.
Závazná objednávka musí být čitelná a konkrétní  
a musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
a) identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, 

obch. firmu, adresu sídla, IČ a DIČ kupujícího),
b) druh zboží,
c) množství zboží,
d) způsob dopravy zboží (kupujícím nebo prodávajícím),
e) dodací lhůtu,
f) cenu za jednotku a celkovou cenu objednaného 

zboží nebo odkaz na ceník prodávajícího, nedohod-
nou-li se smluvní strany jinak,

g) číslo objednávky, datum a podpis objednávky  
s uvedením podepisující osoby a funkce podepi-
sující osoby, a to tiskacím nebo hůlkovým písmem,

h) telefonický kontakt na objednávajícího.

Dodání zboží ze strany prodávajícího se považuje za 
plnění dle smlouvy a všeobecných podmínek i tehdy, 
jestliže objednávka kupujícího neobsahuje všechny 
uvedené náležitosti.
V případě, že prodávající nebude moci z části objed-
návku vykrýt podle specifikace kupujícího, platí že:
a) smlouva je uzavřena v části objednávky, u níž došlo 

ke shodě,

b) prodávající je oprávněn novým návrhem nabídnout 
kupujícímu jiné plnění.

Jednorázovým plněním prodávajícího v místě sídla 
nebo provozovny prodávajícího na základě ústní nebo 
písemné objednávky kupujícího, bez uzavření písem-
né rámcové nebo jiné smlouvy, je uzavřena kupní 
smlouva.

III.
Povinnosti prodávajícího

Prodávající má zejména povinnost
a) vyřizovat kupujícímu včas jeho objednávky
b) poskytovat kupujícímu stanovenou množstevní slevu

IV.
Povinnosti kupujícího

Kupující má zejména povinnost, pokud v rámcové 
kupní smlouvě není stanoveno jinak:
a) prodávat řádně zboží zákazníkům,
b) informovat zákazníky o veškerých vlastnostech  

a způsobu použití zboží,
c) objednávat včas zboží u prodávajícího,
d) objednávat zboží v množství, které odpovídá jeho 

balení výrobcem,
e) podílet se na marketingu a propagaci prodeje zboží 

(zejména formou účasti na regionálních výstavách),
f) zpětně informovat prodávajícího o prodejnosti jeho 

zboží, stavu na trhu a připomínkách zákazníků  
k materiálům prodávaným prodávajícím.

Kupující, který je koncovým zpracovatelem dodaného 
zboží prodávajícího, nemá povinnosti stanovené v bo-
dech a), b), e) a f) tohoto článku.

V.
Podmínky dodávky zboží

Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím 
nebo jím zplnomocněnou osobou nebo předáním zbo-
ží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího. 
Podkladem pro vydání zboží ve skladu je dodací list. 
Kupující, jím zplnomocněná osoba nebo pověřený do-
pravce jsou povinni převzetí zboží potvrdit podpisem 
na dodacím listu. Odmítnou-li potvrdit převzetí zboží, 
má se za to, že smluvené zboží bylo řádně předáno a 
převzato okamžikem, kdy takové převzetí bylo ze stra-
ny prodávajícího umožněno v místě plnění.  
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je místem od-
běru výrobní závod prodávajícího na adrese K Májo-
vu 1244, Chrudim nebo, pokud prodávající zajišťuje 
dopravu zboží zákazníkovi, je místem odběru místo 
určení. 
V případě, že kupující, jím zplnomocněná osoba 
nebo dopravce kupujícího přebírá zboží ve skladu 
prodávajícího, přechází nebezpečí škody na kupují-
cího okamžikem převzetí v určeném výdejním skladu.  
V případě dodání zboží na jiné místo určení dopravcem 
prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na 
kupujícího, pokud není dohodnuto jinak, okamžikem 
převzetí zboží kupujícím od dopravce prodávajícího. 
Převzetí zboží od dopravce je kupující povinen potvrdit 
na dodacím listu. V případě, že si kupující zajistí vlastní 
přepravu, je povinen bez zbytečného odkladu doru-
čit potvrzený dodací list prodávajícímu. Na vyžádání 
prodávající předá kupujícímu stejnopis potvrzeného 
dodacího listu, a to při platbě v hotovosti při převzetí 
zboží a při fakturaci kupní ceny jako přílohu faktury.  
Prodávající se zavazuje, že zboží bude kupujícímu 
dodáno v plném rozsahu uzavřené kupní smlouvy, ne-
dohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta k dodání 
počíná běžet ode dne, kdy byla kupní cena zaplacena 
prodávajícímu, tj. ode dne, kdy byla platba připsána 
na účet prodávajícího, není-li ve smlouvě nebo těch-
to podmínkách dohodnut jiný okamžik zahájení běhu 
dodací lhůty.
Prodávající je povinen dodat zboží v druhu a množství 
podle přijaté závazné objednávky nebo objednávky,  
u níž došlo ke shodě. Kupující souhlasí s dodáním 
zboží v přiměřeně větším množství, aby mohlo být 
dodáno v baleních tak, jak je dodává výrobce prodá-
vajícímu. V případě požadavku zákazníka na dodání 
jiného množství než je velikost balení od výrobce 
(paleta, karton apod.), může prodávající dodat zboží 
i v jiném množství a je oprávněn vyúčtovat poplatek 
80,- Kč za každý takový jednotlivý případ rozbalení 
palety, kartonu apod. Prodávající je v případě dodávky 
na smluvené místo určení povinen zboží řádně zabalit, 
a to na náklady kupujícího, není-li cena zabalení zboží 
výslovně ujednána jako součást kupní ceny. 
Dílčí dodávky jsou přípustné. Při dodání zboží obdrží 
kupující od prodávajícího příslušné doklady ke zboží. 

Kupující je povinen zboží převzít. V případě, že zboží 
odmítne převzít, odpovídá prodávajícímu za veškeré 
vzniklé škody a náklady, včetně ušlého zisku, zejmé-
na škody vzniklé uhrazením nákladů na dopravu zboží 
tam a zpět a související náklady, přičemž současně je 
kupující povinen zaplatit prodávajícímu v místě a čase 
obvyklou úplatu za uskladnění zboží po dobu trvání 
jeho prodlení. 
Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispo-
zic kupujícího prodávající, je kupující povinen zajistit 
převzetí a složení zboží v místě dodání bez zbyteč-
ných průtahů. Pokud dojde ke zdržení předání a 
převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně 
kupujícího o více jak dvě hodiny, je kupující povinen 
za každou další započatou hodinu čekání na splnění 
závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě do-
dání, zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
650,- Kč. Dle požadavku kupujícího může prodávající 
na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní pro-
středek usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická 
ruka, hydraulické čelo ap.). Cena příplatku za dopravu 
speciálním vozidlem je 20,- Kč bez DPH za kilometr.

Zboží prodávající dodá:
1. V nízkoobjemových obalech (kbelíky, kanystry, 

sudy, kbelíky apod.).
2. S použitím obalů: paleta, kontejner: při dodávce zbo-

ží s použitím těchto obalů prodává prodávající tyto 
obaly kupujícímu současně se zbožím za cenu paleta 
230,- Kč bez DPH, kontejner 2.200,- Kč bez DPH.

3. Na základě požadavku kupujícího je prodávající po-
vinen odkoupit obaly dle odstavce 2. za následují-
cích podmínek:

a) nabídka zpětného odkupu vratných obalů bude 
kupujícímu učiněna nejpozději do 180 dnů od data 
dodání,

b) kupující na vrácené obaly vystaví daňový doklad 
za jednotkovou cenu u palet á 200,- Kč bez DPH,  
u kontejnerů 2.200,- Kč bez DPH se splatností 30 dnů,

c) vykupované obaly nesmí vykazovat známky poško-
zení a musí odpovídat příslušné normě (např. EUR),

d) kupující k daňovému dokladu připojí datum nákupu 
od prodávajícího a číslo dodacího listu,

e) náklady na dopravu obalů k prodávajícímu nese  
kupující.

4. Smluvní strany se mohou dohodnout i na odkou-
pení obalů dle odstavce 2., které kupující nabídnul 
ke zpětnému odkoupení po uplynutí lhůty 180 dní 
od jejich dodání, nebo které nenakoupil u prodáva-
jícího. V tomto případě bude cena obalů stanovena 
dohodou.

5. Množství a druh obalů uvedených v odstavci 2., kte-
ré jsou v oběhu mezi smluvními stranami, eviduje 
prodávající a na požádání sdělí kupujícímu aktuální 
stav evidence.

6. Místem předání a převzetí vrácených obalů je sklad 
prodávajícího. 

7. Prodávající provede po převzetí vrácených obalů od 
kupujícího bez zbytečného odkladu kontrolu kvality 
převzatých vrácených obalů. V případě, že dojde ke 
shledání známek poškození ve smyslu bodu 3. c) 
tohoto článku, bude kupující informován o podmín-
kách výkupu takto poškozených obalů. Prodávající 
si v tomto případě vyhrazuje právo navrhnout cenu 
odlišnou od ceny uvedené v bodě 3. b), čímž není 
postiženo právo kupujícího na zpětný odvoz poško-
zených palet na vlastní náklady.

8. Smluvní strany mohou sjednat tzv. smlouvu o kon-
tejnerovém kontu, na základě které nebude kupují-
címu fakturována cena kontejnerů.

9. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se datem uvede-
ným na obalu výrobku den výroby.

VI.
Termín dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží určené 
na základě přijaté objednávky nebo objednávky, u níž 
došlo ke shodě v následujících lhůtách:
a) zboží, které bude mít prodávající na skladě, bude 

připraveno k dodání bez zbytečného odkladu, nej-
později však do jednoho týdne po přijetí objednáv-
ky nebo datu shody objednávky, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak,

b) zboží, které nebude mít na skladě, bude prodávají-
cím bez zbytečného odkladu objednáno u výrobce 
nebo prodejce. O této skutečnosti vyrozumí prodá-
vající kupujícího písemně, zpravidla elektronickou 
poštou nebo faxem. Zároveň prodávající kupujícímu 
sdělí předpokládaný termín dodání.

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
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V případě, že kupující nevznese vůči předpokládané-
mu termínu dodání /písmeno b) tohoto článku/ ná-
mitky písemně, zpravidla elektronickou poštou nebo 
faxem, a to do dvou pracovních dnů po obdržení sdě-
lení o předpokládaném termínu dodání zboží, platí, že  
s navrženým termínem souhlasí.

VII.
Kupní ceny a platební podmínky

Dohodnuté kupní ceny zboží jsou ceny podle ceníků 
prodávajícího, které jsou platné v den uzavření smlou-
vy. Ceník prodávajícího je zveřejněn na internetové 
adrese www.pci-cz.cz. Prodávající si vyhrazuje právo 
provádět změny v ceníku bez předchozího upozorně-
ní. V cenících je cena zboží uváděná bez daně z přida-
né hodnoty, daň z přidané hodnoty je nutné k cenám 
připočítat. Kupující je povinen zkontrolovat ceník pro-
dávajícího k okamžiku činění objednávky.
V kupních cenách není obsažena cena dopravy do 
místa určení, ani cena nestandardního balení. Uve-
dené ceny dopravy a nadstandardního balení budou 
účtovány kupujícímu, nedohodnou-li se smluvní stra-
ny jinak.
Úhrada ceny zboží je kupujícím prodávajícímu placena 
zpravidla v hotovosti v pokladně prodávajícího v den 
odběru zboží u prodávajícího proti vydání příjmové-
ho dokladu na uhrazenou kupní cenu nebo zálohově 
předem v plné výši kupní ceny včetně daně z přidané 
hodnoty na základě proforma faktury. Nejpozději do 
tří dnů po dodávce zaplaceného zboží je prodávající 
povinen vystavit a předat kupujícímu fakturu s náleži-
tostmi daňového dokladu.
Je-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto zapla-
cení zboží až po jeho dodávce (dílčí dodávce), je ku-
pující povinen zaplatit kupní cenu nejpozději ve lhůtě 
splatnosti uvedené na faktuře vystavené prodávajícím, 
a to na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Ne-
bude-li předchozí dodávka zboží zaplacena ve splat-
nosti, je prodávající až do úplné úhrady všech před-
chozích dodávek oprávněn pozastavit jakékoliv další 
objednané dodávky.
Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající 
kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet 
prodávajícího. Nedohodnou-li se strany jinak, teprve 
tímto okamžikem vzniká kupujícímu nárok na dodání 
zboží. Dále, nedohodnou-li se strany jinak, je důka-
zem zaplacení kupní ceny bankovním převodem výpis 
z účtu kupujícího dokládající provedenou úhradu nebo 
písemné potvrzení banky kupujícího o tom, že proved-
la úhradu na účet prodávajícího.
Při prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen 
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení, jelikož na včas-
né a řádné plnění klade prodávající zásadní důraz při 
uzavírání smlouvy.
V případě, že kupující řádně a včas nezaplatí kupní cenu 
zboží, prodávající má právo při dalších dodávkách:
a) požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním 

dalšího zboží na základě proforma faktury, kterou 
vystaví prodávající,

b) pozastavit dodání dalšího zboží, pokud kupující ne-
uhradí dodané zboží, a to až do doby jeho úplného 
zaplacení, přičemž nedodání zboží se nepovažuje 
za neoprávněné neplnění ze strany prodávajícího, 
resp. za porušení smluvních povinností prodávají-
cím s tím, že toto ustanovení se vztahuje i na dodání 
na základě jiných smluv z předchozích období,

c) provést jednostranné snížení případného rabatu až na 
0 % do doby řádné úhrady veškerého dodaného zboží. 

Neuhradí-li kupující pohledávku prodávajícího v době 
splatnosti, je prodávající oprávněn předat vymáhání 
úhrady pohledávky subjektu zabývajícímu se vymá-
háním pohledávek a požadovat na kupujícím náhradu 
za odměnu a náklady, které subjekt vymáhající po-
hledávky vyúčtuje prodávajícímu a prodávající uhradí  
v souvislosti s vymáháním pohledávky.    
Smluvní strany tímto pro vzájemný smluvní vztah vy-
lučují aplikaci ustanovení § 1933 OZ. Smluvní strany 
sjednávají, že je-li kupující dlužen z několika závazků 
k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který 
dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek nejmé-
ně zajištěný, a to nejprve na náklady již určené, pak na 
úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu. 
Při stejné míře zajištění několika závazků se plnění za-
počte nejprve na závazek nejdříve splatný, a to nejprve 
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté 
na úroky a nakonec na jistinu. Prodávající kupujícímu 
na požádání způsob zaúčtování platby na ten který 
závazek potvrdí.
Kupující je oprávněn postoupit nebo dát do zástavy 
pohledávky a jiná práva za prodávajícím vyplývající 
zejména ze vzájemné smlouvy mezi prodávajícím a 
kupujícím pouze po předchozím písemném souhlasu 
prodávajícího. 
Jakékoliv nesplatné či splatné pohledávky kupujícího 
za prodávajícím vzniklé kupujícímu zejména ze vzá-

jemné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, z titulu 
náhrady škody, nebo postoupené na kupujícího třetí 
osobou není kupující oprávněn postoupit na třetí oso-
bu či jednostranně započíst na splatné či nesplatné 
pohledávky prodávajícího za kupujícím. 
Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ustanove-
ní § 1949 až 1952, § 1978 odst. 2 a § 1995 odst. 2 OZ.

VIII.
Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího za-
placením kupní ceny, přičemž úplné zaplacení kupní 
ceny a DPH je vždy podmínkou převodu vlastnictví. 
Výhradou vlastnictví nevzniká kupujícímu nárok na 
vrácení zboží a nezaniká jeho povinnost cenu zbo-
ží řádně a včas uhradit. V případě uplatnění výhrady 
vlastnictví je kupující povinen umožnit prodávajícímu 
přístup ke zboží a zpětný odvoz zboží, jehož vlastnic-
tví na kupujícího nepřešlo, pokud jej kupující má ještě  
k dispozici. Pokud zboží k dispozici již nemá, je po-
vinen převést pohledávku za svým zákazníkem na 
prodávajícího v rozsahu dlužné částky. Prodávající má 
právo na náhradu škody vzniklé uplatněním vlastnic-
kého práva podle tohoto odstavce.

IX.
Limit čerpání zboží, zajišťovací směnka

Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn 
stanovit limit čerpání zboží. Každý odběr zboží nad 
stanovený limit čerpání zboží podléhá individuálnímu 
projednání.
Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím  
k zajištění zaplacení sjednaného zboží vystavení za-
jišťovací směnky se směnečnými podmínkami podle 
požadavku prodávajícího, avalovanou členy jeho sta-
tutárního orgánu nebo společníky.

X.
Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zbo-
ží v souladu se záručními podmínkami výrobce, a to 
v rozsahu a na dobu, po kterou je výrobcem prodá-
vajícímu záruka poskytována. Záruka ke konkrétnímu 
odebranému zboží tak je stanovena za podmínek a 
na dobu, jakou prodávající při prodeji písemně po-
tvrdí. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady 
byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím vnějšími 
událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby,  
s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Nedo-
držení přepravních a skladovacích podmínek prodá-
vajícího kupujícím, jím zplnomocněnou osobou nebo 
dopravcem kupujícího je vždy důvodem k neuznání 
reklamace vad zboží.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně 
po jeho převzetí. Jestliže kupující zboží neprohlédne, 
může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této pro-
hlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již  
v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
Kupující stvrdí svým podpisem na dodacím listu 
nebo podpisem kupní nebo jiné smlouvy, že převzal 
technické listy k dodávanému zboží, bezpečnostní 
listy a že se seznámil s jejich obsahem, zejména se 
skladovacími podmínkami, že je seznámen s dobami 
použitelnosti zboží stanovenými na obalech zboží,  
v návodech použití, technických listech apod. a že 
je seznámen s přepravními podmínkami. Při převzetí 
zboží bez výhrad pak kupující taktéž potvrzuje, že tyto 
dokumenty od prodávajícího převzal.
V případě, že kupující prodává zboží dalším zákaz-
níkům, zavazuje se prezentovat zboží v souladu  
s dokumentací ke zboží obdrženou od prodávajícího, 
sdělovat svým zákazníkům jakost a vlastnosti zboží 
prodávajícím a výrobcem popisované. Kupující se za-
vazuje seznámit své zákazníky s dobou použitelnosti 
zboží a s přepravními a skladovacími podmínkami.
Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené při 
přepravě, přepravuje-li kupující zboží sám. 
Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být 
kupujícím uplatněna písemně v dodacím listu. Dodá-li 
prodávající větší množství, než je ujednáno, je kupní 
smlouva uzavřena ve smyslu ustanovení § 2093 OZ 
i na přebytečné zboží, ledaže je kupující bez zbyteč-
ného odkladu odmítl (toto ujednání nemá vliv na na-
výšení dle článku V.). Reklamace skrytých a odbornou 
prohlídkou při převzetí zboží nezjistitelných vad musí 
být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději 
během poskytnuté záruční doby. Reklamace vad musí 
být uplatněna písemně doporučeným dopisem ode-
slaným prodávajícímu nejpozději do 3 dnů po jejich 
zjištění, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum 
odeslání. V reklamačním dopisu je kupující povinen 
uvést všechny nutné podrobnosti týkající se vady zbo-
ží a uvést jím požadovaný nárok z vady reklamovaného 
zboží. Ihned po zjištění vady výrobku je kupující povi-
nen zajistit zboží a místo jeho použití proti poškození a 

vyčkat na prohlídku reklamovaného zboží a místa jeho 
použití prodávajícím nebo jím pověřeným zástupcem. 
Prodávající se zavazuje bezodkladně zajistit prohlídku 
reklamovaného zboží a místa jeho použití.
Kupující je povinen zboží užívat a zpracovávat řádně  
v souladu s technickými listy umístěnými na webových 
stránkách prodávajícího (www.basf-sh.cz), skladova-
cími podmínkami a dobami použitelnosti zboží, ob-
vyklým způsobem je ošetřovat podle pokynů výrobců. 
Reklamace vad způsobených nesplněním těchto pod-
mínek nemůže být uznána. Poradenství odborných 
a technických poradců prodávajícího při aplikacích 
materiálů dodaných prodávajícím dle kupních smluv 
uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím je posky-
továno na základě žádosti kupujícího v rámci servi-
su zákazníkům. Poradenství není závazné vzhledem  
k tomu, že prodávající nemůže vyloučit nesprávnost a 
neúplnost informací poskytnutých kupujícím při zpra-
cování a aplikaci zboží. Prodávající neodpovídá za 
škodu, odchýlí-li se kupující při zpracování a aplikaci 
zboží od technických podmínek, skladovacích podmí-
nek, pokynů výrobce a dob použitelnosti zboží, byť by 
tak učinil na základě poradenství.

Je-li zboží dodáno dopravcem smluveným prodávají-
cím, je kupující při zjištění zjevného poškození odbor-
nou prohlídkou nebo neúplnosti zboží povinen sepsat 
s dopravcem v den dodání protokol o poškození nebo 
neúplnosti zboží s popisem zejména množství poško-
zeného nebo neúplného zboží, datovaný a podepsaný 
kupujícím a dopravcem.  Zevně neznatelné poškození 
zboží nebo jeho neúplnost je kupující povinen písem-
ně oznámit dopravci a prodávajícímu nejpozději do tří 
dnů ode dne dodání zboží dopravcem. Pro převzetí 
zboží je kupující povinen vždy zajistit osobu odborně 
způsobilou zboží převzít a odborně prohlédnout.

XI.
Vrácení zboží

Prodávající umožní kupujícímu vrácení zboží jen na 
základě předchozí dohody, a to v nezávadném stavu a 
v originálním balení v cenách kupní ceny mínus 10 %. 
Načatá balení, zboží s omezenou trvanlivostí, speciální 
výrobky a speciální barevné odstíny, jakož i výrobky, 
které nejsou vedeny v běžném sortimentu prodávají-
cího, nemohou být vráceny. Při vrácení zboží je pro-
dávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu manipulační 
poplatek ve výši 300,- Kč.

XII.
Likvidace odpadů a nevratných obalů

Za likvidaci nevratných obalů a případných odpadů 
odpovídá kupující, příp. jeho kupující. Způsob likvi-
dace jednotlivých výrobků je uveden na technických 
listech ke každému výrobku.

XIII.
Zpracování výrobků

Kupující je povinen používat a zpracovávat vý-
robky prodávajícího v souladu s technickými listy 
umístěnými na webových stránkách prodávajícího  
(www.basf-sh.cz), v souladu s bezpečnostními listy  
k jednotlivým výrobkům a v souladu s údaji uvedený-
mi na obalech zboží. Kupující se zavazuje dodržovat 
základní pravidla stavební praxe, obzvláště dodržovat 
zákaz aplikace výrobků při nevhodných klimatických 
podmínkách a zaznamenávat množství spotřebované-
ho materiálu. K tomuto účelu se kupující zavazuje řádně 
vést stavební deník s uváděním všech důležitých údajů 
o průběhu realizace a o aplikaci zboží prodávajícího. 
U výrobků, které nejsou předem nadávkovány v pře-
depsaném poměru, nesmí kupující svévolně měnit 
stanovené mísící poměry a zavazuje se dodržovat 
striktně předepsané dávkování. Nedodrží-li předepsa-
né dávkování, není oprávněn uplatňovat reklamace 
zboží a náhradu škody u prodávajícího. Složky ob-
sahující pigment a plnivo musí být před dávkováním 
důkladně homogenizovány a promíchány pomoci pře-
depsaného mísidla.
Vzhledem k tomu, že zpracování výrobků a jeho 
spotřebu mohou ovlivnit nejrůznější vlivy, jsou údaje 
o spotřebě pro prodávajícího nezávazné. Změny ve 
složení výrobků, provedené na základě nejnovějších 
výsledků vývoje a výzkumu, jsou výslovně vyhrazeny.

XIV.
Odpovědnost za škody

Za škody, které lze prokázat bezprostředně vadným 
výrobkem prodávajícího, odpovídá prodávající v rámci 
zákonných ustanovení. Kupující se vzdává práva na 
náhradu jakékoliv škody, kterou nelze označit za ško-
du způsobenou vadou výrobku.

XV.
Poradenství

Prodávající nabízí pro kupující odborné konzultace,  
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a to v předprojektové přípravě, projektové přípravě a 
při vlastní realizaci. V případě požadavku kupujícího 
může prodávající zajistit svými odbornými poradci 
odborné proškolení a technickou instruktáž, mající 
povahu nezávazné bezplatné služby. Z toho nevzni-
kají prodávajícímu žádné závazky. Případná měření a 
kontrolní odběry zjištěné a změřené prodávajícím mají 
pouze informativní charakter.

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany prohlašují, že všechny skutečnosti, 
které o sobě navzájem získají v průběhu vzájemných 
obchodních vztahů, zejména obsah smluv, výrobní, 
technologické, odběratelské či obchodní poznatky, se 
považují za obchodní tajemství a zavazují se uchovat 
je v tajnosti, s výjimkou povinnosti poskytnutí informa-
cí státním orgánům dle obecně závazných právních 
předpisů. 

XVII.
Sankce

Poruší-li některá ze smluvních stran závazek uvedený  
v čl. XVI. obchodních podmínek, má druhá smluv-
ní strana právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500.000,- Kč. Výše smluvní pokuty nemá vliv na právo 
uplatnit vedle ní náhradu škody a na výši náhrady škody.
Jakékoliv smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení 
dle smlouvy a těchto podmínek nemají vliv na případ-
né nároky na náhradu škody, kterou může oprávně-
ná strana požadovat vedle zaplacení smluvní pokuty 
či smluvních úroků z prodlení a smluvní strany tímto 
tedy pro jejich smluvní vztah výslovně vylučují užití  
§ 2050 a 1971 OZ. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
dle smlouvy a těchto podmínek jsou splatné dnem ná-
sledujícím po dni, kdy na ně vznikne právo

XVIII.
Odstoupení od smlouvy

Prodávající i kupující mají právo odstoupit od smlou-
vy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způ-
sobem ustanovení kupní nebo jiné smlouvy nebo 
těchto obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn 
odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení  
s úhradou kupní ceny nebo její části o více než 90 dnů 
po splatnosti kupní ceny. Prodávající v tomto případě 
není povinen dodat zboží objednané kupujícím, které 
nebylo dodáno kupujícímu do doby doručení odstou-
pení prodávajícího kupujícímu. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a 
doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se 
má za to, že dnem doručení je nejpozději třetí pracovní 
den ode dne podání odstoupení od smlouvy k poštov-
ní přepravě. Bezdůvodné odmítnutí převzetí odstou-
pení od smlouvy se považuje za doručení odstoupení 
od smlouvy.

XIX.
Uzavření a zánik smlouvy

Rámcová kupní smlouva, kupní smlouva nebo jiná 
smlouva jsou uzavřeny na dobu neurčitou, nedo-
hodnou-li se smluvní strany jinak. Smlouvy nabývají 
platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvní-
mi stranami či jiným zákonným předpokladem jejich 
uzavření. Nedílnou součástí rámcové kupní smlouvy, 
kupní smlouvy nebo jiné smlouvy jsou tyto všeobec-
né obchodní podmínky., Pro uzavírání dílčích kupních 
smluv na základě rámcové smlouvy postačí odkaz na 
tyto obchodní podmínky uvedený v rámcové smlouvě.

Každou smlouvu lze písemně zrušit:
a) dohodou smluvních stran,
b) výpovědí prodávajícího nebo kupujícího, v tomto 

případě zanikají smlouvy dnem následujícím po do-
ručení výpovědi druhé smluvní straně. O doručení 
platí ustanovení o doručování sjednané v čl. XVIII. 
obchodních podmínek – u odstoupení od smlouvy,

c) okamžitým zrušením v případě odstoupení od smlouvy,
d) uzavřením nové smlouvy se předchozí smlouva ruší.
Zánikem smlouvy však není dotčeno právo oprávně-
né strany požadovat smluvní pokutu, náhradu škody, 
vrácení zboží, apod. Účastníci jsou povinni vyrovnat 
vzájemné závazky a pohledávky do 15 dnů od zániku 
smlouvy.

XX.
Smlouva o kontejnerovém kontu

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupu-
jící chemických přísad do betonu v přepravních oba-
lech (1000 litrových kontejnerech) a jejich vrácení po 
vyprázdnění.

Při dodání kupujícímu bude na dodacím listě uveden 
počet kontejnerů, jejichž převzetí kupující potvrdí.
Tyto kontejnery se nebudou kupujícímu fakturovat, ale 
budou připsány na jeho kontejnerové konto. 
Výše smluveného kontejnerového konta bude uvede-
na ve smlouvě. 
Kupující podpisem těchto obchodních podmínek stvr-
zuje, že kontejnery předané před podpisem smlouvy, 
které jsou předmětem sjednaného kontejnerového 
konta, jsou v bezvadném stavu. 
Při vracení kontejnerů bude zaznamenán a potvrzen 
(dopravcem/řidičem i kupujícím) počet a stav vráce-
ných kontejnerů. Vrátit lze pouze kontejnery s ozna-
čením „BASF“. Po převzetí kontejneru prodávajícím 
bude tento odepsán z kontejnerového konta.
V případě vrácení poškozeného kontejneru kupujícím 
(zápis na dodacím listu), bude sepsán zápis o škodě a 
případ se bude řešit s kupujícím (náhrada škody nebo 
oprava kontejneru). V případě vrácení kontejneru se 
zbytkovým množstvím nad 20 litrů (zápis na dodacím 
listu), bude kupujícímu účtována likvidace vráceného 
množství produktu dle nákladů za ekologické odstranění.
V případě neopravitelného poškození, znehodnocení, 
ztráty, překročení sjednaného množství kontejnerové-
ho konta či nevrácení kontejneru v případě skončení 
smlouvy o kontejnerovém kontu bude kupujícímu fak-
turována částka 2.200,- Kč plus DPH za každý jeden 
kontejner (v případě nevráceného kontejneru za každý 
takový nevrácený do 15 dnů od ukončení smlouvy  
o kontejnerovém kontu). 
V případě ukončení odběru přísad vrátí kupující prodá-
vajícímu zpět kontejnery evidované na kontejnerovém 
kontu v bezvadném stavu. V případě, že tak kupují-
cí nemůže učinit, zavazuje se uhradit prodávajícímu 
částku 2.200,- Kč bez DPH za každý nevrácený kon-
tejner na základě faktury vystavené prodávajícím se 
splatností faktury 14 dnů ode dne vystavení faktury.

XXI.
Povinnosti kupujícího v souvislosti s odvody DPH

V případě, že kupující poskytne v souvislosti s touto 
smlouvou prodávajícímu službu nebo mu dodá zboží 
apod. (např. vrácené obaly dle čl. V atd.), platí pro něj 
následující ustanovení:
1. Kupující výslovně prohlašuje, že účet, na nějž mají 

být prodávajícím hrazeny úhrady dle této smlouvy, 
je účtem, který je správcem daně zveřejněn způso-
bem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „zve-
řejněný účet“), když k tomuto zveřejnění byl ku-
pujícím určen v souladu s ustanovením § 96 odst.  
2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodno-
ty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

2. Kupující se zavazuje, že v případě, že se rozhodne 
změnit zveřejněný účet, je povinen sdělit tuto in-
formaci nejméně 5 dnů před tím, než tuto změnu 
oznámí příslušnému správci daně, prodávajícímu, 
přičemž v tomto oznámení je kupující povinen 
uvést i den, k němuž ke změně zveřejněného účtu 
dojde; oznámení dle tohoto odstavce má charakter 
oznámení nového zveřejněného účtu pro úhradu 
plateb, a tedy počínaje dnem, který v oznáme-
ní bude označen jako den, od něhož dochází ke 
změně zveřejněného účtu, bude prodávající hradit 
veškeré úhrady s touto smlouvou spojené na nový 
zveřejněný účet, který bude uveden v oznámení.

3. Kupující prohlašuje, že ke dni uzavření této smlou-
vy není nespolehlivým plátcem ve smyslu ustano-
vení § 106a ZDPH.

4. V případě, že by příslušný správce daně rozhodl 
v souladu s ustanovením § 106a odst. 1. ZDPH, 
že kupující je nespolehlivým plátcem, zavazuje se 
kupující o této skutečnosti neprodleně, nejpozději 
však do 3 dnů, kdy mu bylo takovéto rozhodnutí 
doručeno, o této skutečnosti písemně informovat 
prodávajícího; stejně tak se kupující zavazuje in-
formovat prodávajícího, že rozhodnutí, jímž bude 
rozhodnuto o tom, že kupující je nespolehlivým 
plátcem, nabylo právní moci, případně že přísluš-
ný správce daně v souladu s ustanovením § 106a 
odst. 3. ZDPH rozhodl o vyloučení odkladného 
účinku odvolání proti rozhodnutí, kterým správce 
daně v souladu s ustanovením § 106a odst. 1. 
ZDPH rozhodl, že je kupující nespolehlivým plátcem.

5. V případě, že se kterékoli z prohlášení, která jsou 
uvedena v odst. 1. či odst. 3. tohoto článku ukáže 
být nepravdivým, zavazuje se kupující uhradit pro-
dávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

6. V případě, že kupující poruší kterýkoli ze svých 
závazků vyplývající z odst. 2. či odst. 4. tohoto 
článku, zavazuje se uhradit prodávajícímu za kaž-
dé jednotlivé porušení svého závazku vyplývajícího  

z odst. 2. či 4. tohoto článku smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč.

7. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že pro-
dávající zjistí, že účet určený kupujícím pro platbu 
úhrad prodávajícím dle této smlouvy není zveřej-
něným účtem, je prodávající oprávněn uhradit daň  
z přidané hodnoty v příslušné výši přímo pří-
slušnému správci daně; stejně tak je prodávající 
oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty přímo 
příslušnému správci daně i v případě, kdy zjistí, že 
kupující je nespolehlivým plátcem, přičemž není 
rozhodující, zda informaci o tom, že je kupující ne-
spolehlivým plátcem, zjistil přímo od kupujícího či 
jiným způsobem.

8. V případě, že se prodávající rozhodne realizovat 
své oprávnění dle předchozího odstavce a uhradit 
příslušnou daň z přidané hodnoty přímo správci 
daně, je povinen uhradit daň z přidané hodnoty ve 
výši a ve lhůtách stanovených platnými a účinnými 
právními předpisy, o tom, že se rozhodl v souladu  
s předchozím odstavcem této smlouvy uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci 
daně, bude informovat kupujícího tak, že při pro-
vádění bezhotovostní platby uvede do poznámky 
tento text: „DPH hrazena příslušnému SD“.

9. V případě, že se prodávající rozhodne realizovat 
své oprávnění dle odstavce 7. tohoto článku a 
uhradit příslušnou daň z přidané hodnoty přímo 
správci daně, přičemž k její úhradě dojde v souladu 
s ustanovením čl. 8. tohoto článku, považuje se pl-
nění, které má v souladu s touto smlouvou prodá-
vající kupujícímu uhradit, v té části, která odpovídá 
výši daně z přidané hodnoty, za splněné dnem, kdy 
dojde k poukázání příslušné částky na účet přísluš-
ného správce daně, v takovém případě tedy není 
prodávající povinen hradit částku odpovídající dani 
z přidané hodnoty kupujícímu.

10. Kupující se zavazuje, že z veškerých úhrad, které 
v souladu s touto smlouvou od prodávajícího ob-
drží řádně a včas uhradí příslušnému správci daně 
daň z přidané hodnoty, pokud tuto nebude z dané 
úhrady hradit prodávající příslušnému finančnímu 
úřadu přímo.

11.  V případě, že kupující poruší svoji povinnost vy-
plývající z předchozího odstavce a prodávající 
bude jako ručitel dle ZDPH vyzván správcem daně  
k úhradě daně z přidané hodnoty, zavazuje se ku-
pující v každém jednotlivém případě uhradit prodá-
vajícímu smluvní pokutu ve výši 1,1 násobku daně 
z přidané hodnoty, k jejíž úhradě bude prodávající 
jako ručitel dle ZDPH vyzván.

XXII.
Závěrečná ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí 
veškeré smlouvy o dodávce zboží uzavřené mezi pro-
dávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání ve smlouvě 
mají přednost před těmito všeobecnými podmínkami. 
Faktura vystavená oprávněnou stranou musí mít ná-
ležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nebude-li 
mít tyto náležitosti, je povinná smluvní strana opráv-
něna vrátit fakturu k přepracování. O dobu doručení 
vrácení a přepracování faktury se prodlužuje lhůta 
splatnosti fakturované částky. 
Právní neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto 
podmínek nebo smluv nezpůsobuje jejich neplatnost. 
Ustanovení, o nichž se zjistí, že jsou neplatná, se na-
hradí takovými ustanoveními, která odpovídají zamýš-
lenému účelu.
V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproště-
na svých závazků ze smluv vyplývajících, jež se týkají 
dosud nedodaného zboží. Za vyšší moc se považují 
zejména živelní události, vyhlášení války, mobilizace, 
povstání, stávka celníků apod.
Všechny spory vzniklé z uzavřených smluv a těchto 
obchodních podmínek a v souvislosti s nimi, které se 
nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou 
rozhodovány před soudy České republiky, přičemž 
jako místně příslušný sjednávají smluvní strany obec-
ný soud prodávajícího.
Kupující výslovně prohlašuje, že si přečetl tyto všeo-
becné obchodní podmínky, plně jim porozuměl. Zá-
roveň výslovně prohlašuje, že veškerá ustanovení po-
važuje za standartní a rozumně očekávatelná, žádné 
z uvedených ustanovení není neobvyklé, což stvrzuje 
svým podpisem.

V Chrudimi, dne 15. února 2016 

Prodávající: …………………………………...........................……
Ing. Radek Haloda, jednatel společnosti
BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.



Platnost od 1. 3. 2016.

1. vydání

Novým vydáním pozbývá staré platnost.

Váš prodejce:

Technicko-poradenský servis
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2. 602 641 925
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6. 725 753 706
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Sídlo firmy

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: pci-cz@basf.com 

www.pci-cz.cz

Zákaznický servis  

(příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

fax: +420 469 607 118

e-mail: objednavky.cz@basf.com


