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PCI Seccoral® 1K
Elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca na balkony, tarasy
i pod natryski.
Kremowa konsystencja – maksymalny komfort użycia
Szybki czas schnięcia
 Zminimalizowany zapach i pylenie



www.pci-polska.pl

PCI Seccoral® 1K

Nowy wymiar komfortu w uszczelnianiu
PCI Seccoral® 1K to najbardziej komfortowa, 1-komponentowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca na rynku. Dzięki specjalnej kombinacji surowców zaprawa uzyskuje wyjątkową, kremową i łatwą
w aplikacji konsystencję. Wykonawca może teraz niemal bez wysiłku
nakładać uszczelnienie zarówno na powierzchnie ścienne, jak i na posadzkowe. Jedyna w swoim rodzaju konsystencja pozwala na bardzo znaczne
zwiększenie wydajności materiału.

Ulepszona receptura


Kremowa konsystencja – maksymalny komfort użycia



Krótki czas schnięcia – szybki postęp robót, oszczędność czasu i kosztów



Zminimalizowany zapach i pylenie – przyjemniejsza praca

Właściwości produktu doceniane przez fachowców


1-komponentowy, PCI Seccoral® 1K wymaga na budowie jedynie
zmieszania z wodą



Mostkujący rysy, wysokie bezpieczeństwo w wypadku zarysowań
podłoża następujących po aplikacji produktu



Twardnieje bez zarysowań, powłoka nie wykazuje spękań czy odrywa-



Wysoka przyczepność do podłoża, nie wymaga żadnych specjalnych

jących się fragmentów
gruntów czy zapraw kontaktowych


Zastosowanie: we wnętrzach, na zewnątrz, na ścianach i posadzkach



Opakowania: worek 15 kg i torba 3,5 kg

do szpachlowania

do nakładania pędzlem
lub szczotką malarską

do nakładania wałkiem

do natrysku

Długi czas użycia – szybki postęp robót


Szybkie całkowite wyschnięcie: po ok. 5 godzinach możliwość przyklejania płytek, także przy aplikacji w 2 operacjach roboczych



Optymalna przyczepność w przypadku wklejania manszet i taśm
uszczelniających
Małe zużycie: 2,5 kg/m2 przy 2 mm grubości warstwy suchej

PCI Seccoral® 1K oferuje dzięki swej wyjątkowo kremowej konsystencji i maksymalnemu komfortowi użycia
nową jakość premium, a przy tym oszczędność czasu.

Dopuszczony przez Nadzór Budowlany
– pewne, elastyczne i zgodne z normami
uszczelnienie:
PCI Seccoral® 1K odpowiada normom dla
uszczelnień związanych z podłożem: DIN
18534-3 i DIN 18534-5 Uszczelnienie wnętrz
(Klasa oddziaływania wody W1 I, W2 I i W3 I)
oraz DIN 18531-5 Uszczelnienie balkonów,
loggii i podcieni.
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