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2

Spoiny – kwestia gustu
Profesjonalni kucharze tworzą na talerzach harmonijne i zaskakujące smakiem kompozycje – zgodnie z indywidualnymi gustami. Z pomocą przypraw i ziół oraz przemyślanej kombinacji dodatków
potrafią wydobyć najdelikatniejsze niuanse smakowe. Dokładnie w takiej samej roli stawiają Cię
rozwiązania spoinowe PCI. Przyczyniają się one w sposób decydujący do tego, iż dla każdego
pomieszczenia mieszkalnego możesz znaleźć dopasowany optycznie odcień kolorystyczny fugi –
w kolorze wybranej płytki, kontrastujący z nią albo odpowiadający innym barwom w pomieszczeniu
- pełnej zgodności z Twoim gustem.
Kolor spoiny w znaczący sposób wpływa na wygląd płytki, a tym samym i pomieszczenia. Korzystaj w pełni z palety kolorów najnowszego produktu PCI Durapox® Premium Multicolor i znajdź odpowiedni odcień barwy do każdej płytki jaka istnieje na świecie.
Efekt: płytka i spoina łączą się optycznie i tworzą Twoją indywidualną przestrzeń. Taka gama kolorów otwiera przed Tobą zupełnie
nowe możliwości projektowania tak jak przyprawy mogą uszlachetnić potrawę i ukazać ją w zupełnie nowym świetle.

Nowe logo: Maksymalna swoboda projektowania
Maksymalną swobodę projektowania rozpoznasz po nowym logo: kolorowym motylu.
Symbolizuje ono bezgraniczne możliwości projektanta i znakuje Produkty PCI, za
pomocą których możesz kształtować wygląd pomieszczeń całkowicie indywidualnie i kreować je zgodnie ze swoim gustem. W ten sposób staniesz się projektantem
i nadasz każdemu pomieszczeniu jego niepowtarzalny charakter – od prywatnych
łazienek poprzez strefy wellness, pokoje mieszkalne, kuchnie, lokale gastronomiczne,
jadalnie, a nawet pływalnie.
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PCI Durapox® Premium Multicolor

W pełnej zgodności
z Twoim gustem
4

Znajdź odpowiednią spoinę dla każdej płytki – kolory spoin
		

odpowiadające Twoim indywidualnym upodobaniom

			

Dla nieograniczonych możliwości projektowania

Lśniąca kolorami i jednorodna powierzchnia spoiny
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PCI Durapox® Premium Multicolor

Bezgraniczne możliwości projektowania
indywidualnych przestrzeni życiowych
PCI Durapox® Premium Multicolor jest dostępny w każdym dowolnym odcieniu
barwy.
Nic już nie ogranicza Twojej kreatywności. Zaprawa na bazie żywicy epoksydowej
łączy doskonałość techniczną i właściwości aplikacyjne PCI Durapox® Premium
z bezgraniczną różnorodnością kolorów, umożliwiającą indywidualne projektowanie. Dopasuj dokładnie kolor spoiny do koloru płytki albo znajdź odpowiedni kolor
kontrastujący. Nieograniczony wachlarz barw oznacza maksymalną swobodę
projektowania i spoinowania Twojej przestrzeni życiowej. Uzupełnieniem tego jest
elastyczny uszczelniacz PCI Silcofug® Multicolor w odcieniach dopasowanych do
koloru spoiny.
Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru kolorów oferuje Ci PCI Colorcatch
Nano (patrz strona 9).

Zalety premium


Każda barwa fugi jest dostępna – w pełnej zgodności z Twoim osobistym gustem



Łatwość spoinowania jak w przypadku fug
cementowych



Bezproblemowe czyszczenie, odporność na
stosowane w gospodarstwie domowym kwaśne
środki do czyszczenia i szorowania
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PCI Silcofug® Multicolor

Uszczelniacz silikonowy w barwach
Multicolor
Obojętnie, który kolor spoiny wybierzesz: PCI
Silcofug® Multicolor zawsze zapewni Ci idealnie
do niej pasującą barwę silikonu.

Kolory spoin określają charakter Twojego pomieszczenia
Wybór koloru spoiny ma duży wpływ na to, jak prezentuje się okładzina i całe pomieszczenie.
I tak kolory spoin, które odpowiadają barwie okładziny, tworzą pomieszczenie spokojnym i jednorodnym. Lekko różniące się odcienie kolorów spoin i płytek strukturyzują i ożywiają okładzinę,
natomiast spoiny mocniej kontrastujące z płytkami mogą celowo podkreślać charakter koloru
płytek albo też go złagodzić.

Ta sama okładzina – a diametralnie inny efekt z innym kolorem spoin.
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PCI Premium Glitter
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PCI Colorcatch Nano

Profesjonalne i indywidualne
doradztwo dla klientów
Za pomocą PCI Colorcatch Nano szybko i łatwo znajdziesz odpowiedni kolor spoiny do indywidualnie projektowanych pomieszczeń. Cyfrowe urządzenie w ciągu sekundy zwizualizuje pasujące,
zharmonizowane kolory i pomoże osiągnąć indywidualne i przekonujące rozwiązania. Przyrząd jest łatwy w obsłudze i umożliwia
uzyskania zharmonizowanych efektów.

Wykreuj indywidualną fugę dzięki profesjonalnemu doradztwu dla klientów


Zwiększa Twoje kompetencje w zakresie doradztwa dla indywidualnych klientów



Zachwyca łatwym, cyfrowym wyborem koloru



Otwiera Ci dostęp do nowych grup klientów
PCI Colorcatch Nano
działa w połączeniu z aplikacją PCI
MULTICOLOR do iOS
i Androida.

Wzornik kolorów PCI Multicolor
Wszystkie kolory PCI Multicolor są prezentowane
w postaci wysokiej jakości wzorników z odcieniami
barw. Stanowi to uzupełnienie pakietu PCI Multicolor w kombinacji z PCI Colorcatch Nano.
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PCI Durapox® Premium

Wyraziste kolory
10

Lśniąca kolorami, jednorodna powierzchnia spoiny
			

Dziecinnie łatwe – najprostsze spoinowanie

Mycie bez pozostawiania smug z pomocą PCI Durapox® Finish

11

PCI Durapox® Premium

Epoksydowa zaprawa do fugowania
i układania płytek – tak łatwa w aplikacji
jak cementowe zaprawy do spoinowania
Epoksydowa zaprawa PCI Durapox® Premium odznacza się łatwością aplikacji
podobną do cementowych zapraw do spoinowania. Można ją wygodnie aplikować jedną ręką i to bez używania jakichkolwiek specjalistycznych narzędzi. Małe
opakowanie jest idealne do prac na niewielkich powierzchniach. Produkt nadaje
się szczególnie do spoinowania powierzchni o wysokich walorach estetycznych.
Do przyklejania i spoinowania ściennych i podłogowych okładzin chemoodpornych
i wodoszczelnych.

Zalety PCI Durapox® Premium


Łatwość fugowania podobna do cementowych
zapraw do spoinowania



Zmywanie bez pozostawiania smug za pomocą
PCI Durapox® Finish



W 17 lśniących odcieniach



Bardzo łatwa w czyszczeniu dzięki efektowi
Easy-to-clean oraz odporna na kwaśne środki do
czyszczenia i szorowania, używane w gospodarstwie domowym

PCI Durapox® Finish

Pomocniczy środek ułatwiający
zmywanie zapraw epoksydowych
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n

Butelka z rozpylaczem 500 ml (płyn)

n

Puszka 750 g (koncentrat dodawany do wody do zmywania)

Przegląd kolorów fugi PCI Durapox® Premium
Odcienie białe, szare, czarne

Odcienie brązowe

01 brylantowa biel

43 pergamon

N ow y

11 jaśmin

N ow y

02 beż bahama

23 świetlistoszary

03 karmel

16 srebrnoszary

55 orzechowobrązowy

21 jasnoszary

57 brąz sarni

22 piaskowoszary

05 średniobrązowy

31 cementowoszary

41 ciemnobrązowy

N ow y
N ow y

19 bazalt

47 antracyt

40 czarny

Możliwe różnice w kolorach uwarunkowane drukiem
Szerokość spoiny 1-20 mm
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PCI Nanofug® Premium

Piękno w jego najbardziej
uniwersalnej formie
14

Gładka powierzchnia i lśniący kolor spoin
o bardzo wysokich wymaganiach estetycznych
			
		

W 28 różnych odcieniach barw

Bardzo łatwa w czyszczeniu

15

PCI Nanofug® Premium

Uniwersalna, elastyczna zaprawa do
spoinowania płytek ceramicznych
i kamiennych
PCI Nanofug® Premium jest uniwersalna w pełnym tego słowa znaczeniu. Gładkość powierzchni powoduje, iż wygląda perfekcyjnie. Stosowana
do wszystkich rodzajów płytek i formatów. Dzięki swej niepowtarzalnej
kombinacji zalet optycznych i technicznych stanowi optymalny wybór dla
inwestorów i projektantów.

Szeroki wybór kolorów spoin umożliwia osiągnięcie zamierzonego efektu odpowiadającego
aktualnie obowiązującym trendom, zwłaszcza z modnymi obecnie okładzinami z płytek imitujących do drewno lub beton. Ziemiste odcienie barw harmonizują z nowoczesnymi powierzchniami
płytek imitującymi drewno. Odcienie szare i czarne pasują natomiast do popularnych dziś okładzin o wyglądzie betonu. Dzięki temu fuga PCI Nanofug® Premium może znaleźć zastosowanie
wszędzie tam, gdzie wymagane są powierzchnie drewnopodobne, inspirowane przyrodą, także
w pomieszczeniach mokrych. Zapewnia efekt trwałego piękna i higieny. Dzięki nowym odcieniom
barw można uzyskać zharmonizowane ze sobą połączenia 28 kolorów – zarówno w tonacjach
brązowych, jak biało-szaro-czarnych.

Zalety premium


Drobnoziarnista powierzchnia i lśniąca
kolorystyka spoin o



Z długim, wynoszącym ok. 40 minut
czasem użycia i wczesną możliwością
wchodzenia po ok. 2 godzinach



Zwiększona ochrona przed określonymi grzybami pleśniowymi
i mikroorganizmami



Bardzo łatwa w czyszczeniu dzięki
efektowi Easy-to-clean oraz odporna
na kwaśne środki do mycia i szorowania, stosowane w gospodarstwie
domowym
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Przegląd kolorów fugi PCI Nanofug® Premium
Odcienie białe, szare, czarne

Odcienie brązowe

20 biały

11 jaśmin

43 pergamon

12 anemon

44 topaz

27 beż jurajski

23 świetlistoszary

02 beż bahama

16 srebrnoszary

53 żółtobrązowy

18 manhattan

03 karmel

N ow y

21 jasnoszary

54 klon

22 piaskowoszary

55 orzechowobrązowy

31 cementowoszary

56 ziemistobrązowy

19 bazalt

57 brąz sarni

47 antracyt

05 średniobrązowy

61 łupkowoszary

40 czarny

N ow y

N ow y
N ow y
N ow y

N ow y

58 mahoń

N ow y

59 mokka

41 ciemnobrązowy

N ow y
60 czarnobrązowy

Możliwe różnice w kolorach uwarunkowane drukiem
Szerokość spoiny 1-10 mm
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PCI Nanofug®

Estetyczna
w każdym otoczeniu

18

		

Do spoin które muszą wyglądać idealnie

			
		

W 17 różnych odcieniach barw

Powierzchnia odporna na działanie wody i zabrudzenia

19

PCI Nanofug®

Uniwersalna, elastyczna zaprawa
do spoinowania, szczególnie do
okładzin z kamionki
Klasyczna fuga PCI Nanofug® to produkt o doskonałym wyglądzie.
Szczególnie zalecanaw przypadku spoinowania kamionki. Miałka struktura
zaprawy fugowej przekonuje łatwością aplikacji, jest przyjazna w czyszczeniu, można ją stosować także w miejscach o wysokim obciążeniu
wodą.

Zalety


Komfortowa aplikacja



Powierzchnia odporna na działanie
wody i zabrudzenia



Bardzo łatwa w czyszczeniu dzięki
efektowi Easy-to-clean
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Przegląd kolorów fugi PCI Nanofug®
Odcienie białe, szare, czarne

Braun-Töne

20 biały

11 jaśmin

43 pergamon

12 anemon

44 topaz

02 beż bahama

23 świetlistoszary

03 karmel

16 srebrnoszary

05 średniobrązowy

18 manhattan

41 ciemnobrązowy

21 jasnoszary

31 cementowoszary

19 bazalt

47 antracyt

40 czarny

Możliwe różnice w kolorach uwarunkowane drukiem
Szerokość spoiny 1-10 mm
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Zalecenia, które
ułatwią Ci pracę
Zalecenia dotyczące stosowania cementowych zapraw do spoinowania
PCI Nanofug® Premium czy PCI Nanofug®? Wybór odpowiedniej zaprawy do spoinowania uwarunkowany jest różnymi kryteriami. Wymienione zaprawy mają wszechstronne
zastosowania , ale posiadają też ponadto swoje indywidualne mocne strony. I tak PCI
Nanofug® Premium posiada jedyną w swoim rodzaju kombinację zalet, wynikających z jej
właściwości użytkowych i technicznych i zawsze jest pewnym wyborem.
Poniższa tabela pomoże Ci w wyborze właściwej cementowej zaprawy do spoinowania
w zależności od rodzaju okładziny.

Okładzina / Elastyczna zaprawa do
spoinowania

Gres

Kamionka

Fajans

Dowolny kamień naturalny

PCI Nanofug® Premium

++

++

+

++

PCI Nanofug®

+

++

++

–

++ idealna

+ nadaje się

– nie nadaje się

Zalecenie systemowe
Spoina stanowi wykończenie powierzchni okładanych płytkami ceramicznymi lub kamieniem naturalnym. Istotnie wpływa na wygląd zarówno okładziny
i całego pomieszczenia. Dzięki wyrobom PCI
wszystkie prace staną się łatwiejsze.. Nasze systemy pozwalają na bezpieczne wykonanie wszystkich
czynności roboczych, związanych z wykonaniem
okładziny. Oprócz systemów przeznaczonych do
łazienek, kuchni, oferujemy także systemowe rozwiązania specjalistyczne, np. do pływalni, balkonów,
tarasów czy pomieszczeń specjalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące
systemów produktów PCI znajdziesz
na stronie internetowej PCI.
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PCI Silcofug® Multicolor, PCI Silcofug® E i PCI Carraferm®

Perfekcyjne wypełnienie spoin
PCI Silcofug® Multicolor

Elastyczny uszczelniacz do wnętrz i na zewnątrz


Odporny na rozwój życia biologicznego



Bardzo dobre właściwości aplikacyjne



Sieciujący kwasowo, w 390 kolorach por. PCI Durapox® Premium Multicolor

PCI Silcofug® E

Elastyczny uszczelniacz do wnętrz i na zewnątrz



Odporny na rozwój życia biologicznego
Odporny na działanie środków czyszczących i dezynfekujących, stosowanych w gospodarstwie domowym



Sieciujący kwasowo, w 28 kolorach

PCI Carraferm®

Uszczelniacz silikonowy do kamieni naturalnych


Nie powoduje przebarwienia stref brzegowych płytki



Idealny do wypełniania spoin połączeniowych i dylatacyjnych, także w przypadku
kamieni naturalnych wrażliwych na przebarwienia



Sieciujący neutralnie

Wskazówki do określania kolorów
Kolory spoin PCI są produkowane zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem. Mimo maksymalnej staranności
z Twojej i naszej strony może jednak dojść do powstanie minimalnych odchyłek w stosunku do wybranego,
oryginalnego odcienia barwy, uwarunkowanych odchyłkami koloru na ekranie, technikami aplikacji i zróżnicowanymi seriami produkcyjnymi. Przy doradztwie, ewentualnie wyborze koloru należy uwzględnić różne
wpływy światła na materiał fugi w stanie wbudowanym. W razie wątpliwości zaleca się wykonanie próbnego
fugowania, ewentualnie porównania ze wzornikiem. Wzorniki kolorów produkowane są na bazie oryginalnych
wzorców barw. Możliwe są jednak minimalne różnice w kolorach uwarunkowane drukiem.
PCI Augsburg nie odpowiada za błędy pomiaru, ewentualnie za niewłaściwe obchodzenie się z przyrządem
PCI Colocatch Nano.

Więcej informacji na
www.pci-multicolor.com
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Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel.: +
 48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl
pci-polska@pci-group.eu

Doradztwo techniczne:
Lokalny Dystrybutor:

Stan: październik 2020. Wydanie: październik 2020.
1910/0619/10 Si/St

608 201 726 Jelenia Góra, Zielona Góra, Żary, Żagań
Poznań, Konin, Kalisz, Września, Wolsztyn, Leszno, Jarocin, Międzychód,
604 556 258
Gniezno, Szamotuły, Oborniki, Wągrowiec
882 176 590 Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk, Olsztyn, Ełk, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz
882 176 585 Koszalin, Szczecin, Gorzów Wlkp., Chodzież, Piła, Złotów, Czarnków
694 872 015 Wrocław, Legnica, Opole
785 892 961 Warszawa, Garwolin, Płock, Sierpc, Żyrardów, Radom
785 892 960 Warszawa, Ostrołęka, Siedlce, Białystok, Suwałki
602 147 918 Lublin, Zamość, Biała Podlaska
602 147 914 Kraków, Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz, Gorlice
728 924 786
Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg, Sandomierz, Busko-Zdrój
882 174 089
601 759 953 Łódź, Kielce, Starachowice, Częstochowa, Skierniewice
668 644 972 Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice, Rybnik

