Najlepsza generacja PCI Flexmörtel®
w całej historii!
Czy można ulepszyć jeszcze sprawdzone rozwiązanie, które oszczędza czas? PCI udowadnia, że tak!
Teraz firma PCI ulepszyła już sprawdzoną technologię PCI Flexmörtel®.
Rezultatem są dwa nowoczesne kleje PCI Flexmörtel® klasy S1 i S2, zapewniające większą wydajność w codziennej pracy oraz charakteryzujące
się szczególnie atrakcyjnym stosunkiem ceny do
zużycia kleju.
Są to wszechstronne kleje, sprawdzające się idealnie, gdy liczy się szybkość wykonania robót na
młodych podłożach i na zewnątrz.
PCI Flexmörtel® S1 umożliwia układanie płytek na
jastrychach cementowych o wilgotności szczątkowej ≤ 4% CM, a PCI Flexmörtel® S2 już po trzech
dniach!
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Najważniejsze zalety:

 Możliwość przyklejania okładzin, których








spodnią stronę stanowi niechłonny laminat
w postaci maty wklejonej w żywicę, czyli tzw.
spieków wielkoformatowych (1000 × 3000 × 3,5
lub 5,5 mm)
W zależności od ilości użytej wody zarobowej
możliwość przygotowania zaprawy klejącej
w dwu konsystencjach: cienkowarstwowej
(1–10 mm grubości) lub rozpływnej, czyli zastępującej metodę kombinowaną,
Brak konieczności wstępnego wygrzewania
jastrychu z ogrzewaniem podłogowym przed
przyklejaniem na nim płytek, a w 7* dni po wykonaniu okładziny możliwość przekazania jej do
użytku,
Niskie w porównaniu z typowymi klejami zużycie,
np. 2,9 kg/m2 przy pacy 10 mm,
W systemie z matami Pecilastic® U lub E, nie
ma konieczności przenoszenia dylatacji na płytki
– kompleksowe rozwiązanie – efektowne wykończenie.
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* Dane czasowe dotyczą temperatury +23ºC i wilgotności
względnej powietrza 50%.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.pci-polska.pl
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