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Balkony i loggie
Naprawy konstrukcji balkonowych i loggii są jednym z podstawowych elementów rewitalizacji budynków mieszkalnych.
Uszkodzenia często bywają rozległe i mają wpływ na statykę
konstrukcji oraz funkcjonalność obiektu. Naprawy te bywają też
często niedoszacowane, mimo że balkony i loggie pod względem oddziaływania czynników atmosferycznych oraz intensywności użytkowania należą do najbardziej obciążonych elementów konstrukcji budynków. Stanowią one układ połączonych ze
sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących warstw. Balkon musi
być zaprojektowany i wykonany tak, aby był w stanie długotrwale wytrzymywać ekstremalne obciążenia, wynikające z:
znacznych różnic temperatur (od -30 ºC do +80 ºC), oddziaływania wilgoci (opady deszczu, ciśnienie pary wodnej), działania
mrozu (rozsadzające działanie lodu, cykle zamrażania i rozmrażania), zróżnicowanej rozszerzalności cieplnej poszczególnych
warstw, agresywnego działania środków czyszczących itp.
Aby skutecznie przeciwstawić się tym obciążeniom, balkony
i loggie wymagają zastosowania specjalistycznych, kompatybilnych ze sobą materiałów, zestawionych w sprawdzone
systemy. Prawidłowy układ warstw oraz profesjonalne materiały
nie są jednak wystarczającą gwarancją sukcesu. Kolejnym,
równie ważnym czynnikiem jest dotrzymywanie wymogów
technologicznych przez firmę wykonawczą. Wykonawcy często
nie przestrzegają podstawowych zasad, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Chodzi tu np. o odpowiednie nachylenie warstwy spadkowej, zachowanie minimalnych
grubości zastosowanych materiałów, dotrzymywanie przerw

uszkodzeń. Początkowo następuje zniszczenie warstw wierzchnich, później jednak może dojść nawet do całkowitego zniszczenia balkonu lub loggii.

technologicznych itp. Niezwykle częstym błędem jest też
lub loggii. Optymalne jest mocowanie jej do ścian budynku

Konstrukcja

oraz do czoła lub do spodniej części płyty konstrukcyjnej.

Naprawa konstrukcji oznacza przede wszystkim przywró-

Mocowanie balustrady od góry – poprzez warstwy wierzchnie

cenie jej pierwotnej nośności, niekiedy także zwiększenie tej

jest prawie zawsze problematyczne i – jeśli jest to tylko możliwe

nośności. Najczęstszą formą naprawy konstrukcji żelbetowej

– należy go unikać. Przeprowadzenie jakichkolwiek elementów

i betonowej jest uzupełnienie lub odtworzenie całego zdegra-

przez warstwy wierzchnie jest przeważnie skomplikowane i wy-

dowanego betonu. W miejscach, gdzie w następstwie korozji

maga specjalistycznych materiałów oraz technologii, a przede

zbrojenia doszło do uszkodzenia betonu, odkrywa się zbroje-

wszystkim precyzyjnego wykonania. Często w przypadku

nie, usuwa produkty jego korozji i wykonuje na nim zabezpie-

takich rozwiązań nie wszystko przebiega idealnie w 100%

czenie antykorozyjne. Jeśli doszło do znacznego zmniejszenia

i w następstwie niedokładnego wykonania izolacji dochodzi

przekroju poprzecznego zbrojenia lub osłabienia jego zakotwie-

do przenikania do konstrukcji wody, która następnie – po

nia w betonie, konieczne jest jego stosowne wzmocnienie lub

zamianie w parę wodną lub lód – staje się przyczyną znacznych

nawet wymiana.

niewłaściwe wykonanie zamocowania balustrady balkonu

Remont balkonu czy loggi obejmuje:


Konstrukcję,



Izolację termiczną,



Rozmieszczenie układu warstw i pól dylatacyjnych,



Hydroizolację i odprowadzenie wód opadowych,



Wykończenie powierzchni,



Odpowiednie zamocowanie balustrady.
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Izolacja termiczna
Projektowane obecnie balkony i loggie, a raczej ich elementy,
winny spełniać wymogi normy PN‑EN ISO 6946 „Komponenty
budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła – Metoda obliczania” w zakresie dotrzymywania wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła
U łącznie z odpowiednim bilansem wilgoci i wewnętrznej
temperatury powierzchni. Ze względu na unikanie liniowych
mostków cieplnych, powodujących straty ciepła, należy ponadto opierać się na normie PN‑EN ISO 10211‑1 „Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni.
Ogólne metody obliczania”. Nieizolowane cieplnie balkony
i loggie w miejscach połączenia z konstrukcją budynku tworzą
duże, liniowe mostki cieplne. W miejscach tych dochodzi
do obniżania temperatury wewnętrznej strony konstrukcji, co

Optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie izolacji cieplnej

powoduje kondensację pary wodnej, a następnie rozrost grzy-

balkonów lub loggii.

bów rozkładu pleśniowego w pomieszczeniach mieszkalnych.

Układ warstw
Przed przystąpieniem do naprawy (lub budowy nowego)

stosowane zaprawy o odpowiedniej odkształcalności po-

balkonu czy loggi, konieczne jest odpowiednie, zgodne z po-

przecznej, zgodnie z normą PN‑EN 12004. Ważnym elementem

trzebami zaprojektowanie układu warstw. Należy określić, czy

układu warstw jest jastrych. Pod względem konstrukcyjnym

chodzi o balkon czy taras, jaka jest konstrukcja nośna, czy

wyróżnia się trzy rodzaje jastrychów:

nie ma ograniczeń wynikających z wysokości konstrukcyjnej,

- zespolone z podłożem,

czy trzeba wykonać dylatacje itp. Dla balkonów zaleca się

- na warstwie rozdzielającej,

zachowanie spadku w zakresie od 1,5 do 2,0%. W zależno-

- pływające.

ści od wymiarów i kształtu balkonu zalecane jest wykonanie

Jastrychy zespolone z podłożem stosuje się tam, gdzie ze

dylatacji. Są one konieczne zawsze wtedy, gdy powierzchnia

względu na obciążenie użytkowe konieczne jest zespolenie

balkonu jest większa niż 9 m lub długość jest większa niż

w jedną całość płyty konstrukcyjnej i warstwy spadkowej. Do

1,5 szerokości. Dylatacje należy wykonać w jastrychu spad-

ich połączenia wykorzystuje się cementowy mostek sczepny,

kowym. Muszą one być odpowiednio przeniesione w kolej-

który nanosi się na zwilżone podłoże betonowe. Na świeży mo-

nych warstwach wykończeniowych. Dylatacje są niezwykle

stek sczepny nakłada się metodą „mokro na mokro” zaprawę

ważne ze względu na znaczne różnice rozszerzalności cieplnej

jastrychową. Do jastrychu należy przenieść wszystkie ewentu-

jastrychu cementowego i okładziny płytkowej. Współczynnik

alne dylatacje podłoża betonowego.
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rozszerzalności cieplnej osiąga wartość od 8 do 13 × 10 K

Jastrych na warstwie rozdzielającej wykonuje się wówczas, gdy

w przypadku jastrychu oraz od 4 do 8 × 10-6 K-1 dla okładziny

stan podłoża nie pozwala na wykonanie jastrychu zespolonego,

ceramicznej. Przedstawiając to obrazowo, dla 1 mb posadzki

np. na podłożu zabrudzonym lub spękanym. Jastrych na prze-

balkonu zmiana temperatury o 1 ºC spowoduje zmianę długości

kładce musi mieć grubość minimum 40 mm i powinien być

jastrychu o 0,008 do 0,013 mm i zmianę długości okładziny

wzmocniony siatką zbrojącą. Od podłoża musi być odseparo-

ceramicznej o 0,004 do 0,008 mm. Przy różnicy temperatur

wany warstwą rozdzielającą (np. folią PE). W jastrychu zaleca

równej 70 ºC na odcinku o długości 1 metra dojdzie zatem

się wykonywanie szczelin dylatacyjnych co 9 m2 lub w odległo-

do następujących zmian:

ści równej 1,5 szerokości.

-6

okładzina ceramiczna
jastrych cementowy

-1

0,28–0,56 mm
0,56–0,91 mm

maks. 9 m2

s
maks. 1,5 × s

Aby prawidłowo zaprojektować szerokość szczeliny dylatacyjnej, nie można też zapomnieć o wartości odkształcalności
zastosowanego jako jej wypełnienie uszczelniacza silikonowego lub poliuretanowego. W przypadku nieprawidłowego
wykonania dylatacji dochodzi do poważnych uszkodzeń
układu warstw, spowodowanych powstającymi między nimi
naprężeniami. Do przyklejenia okładziny powinny być ponadto
4

Jastrych pływający, to jastrych na warstwie rozdzielającej, pod
którą znajdują się warstwy ocieplające i/lub dźwiękochłonne.
Jego minimalna grubość zależy od sztywności tych warstw.
Co do rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych obowiązują
analogiczne kryteria, jak w przypadku jastrychu na warstwie
rozdzielającej.

Hydroizolacja i odprowadzenie wód opadowych
Zasadniczy wpływ na długotrwałą funkcjonalność i wysoką jakość balkonów i loggii ma prawidłowe wykonanie hydroizolacji oraz
skuteczne odprowadzenie wody z ich powierzchni. Skuteczność warstw hydroizolacyjnych zależy przede wszystkim od jakości
zastosowanych materiałów, ich odpowiedniego układu, ale także od jakości wykonania robót. Hydroizolację balkonów i loggii
można wykonać za pomocą klasycznych materiałów izolacyjnych, jakimi są papy asfaltowe czy folie hydroizolacyjne lub też przy
użyciu – obecnie niezwykle popularnych – mineralnych zapraw uszczelniających. Zaprawy te, w porównaniu z klasycznymi izolacjami, mają wiele bezspornych zalet, jakimi są na przykład prostota i szybkość aplikacji oraz skuteczność działania. Należy jednak
zwrócić uwagę na jakość tych hydroizolacji, ponieważ niekiedy znacznie się one między sobą różnią – przede wszystkim pod
względem elastyczności, ale także i rozciągliwości. Dla skutecznej ochrony konstrukcji przed wilgocią konieczne jest zachowanie
zarówno zalecanego spadku od 1,5 do 2,0 %, jak i zastosowanie odpowiedniej jakości profilu okapowego lub innego zakończenia.
Odpowiedni profil okapowy (np. z eloksalowanego aluminium) odprowadza wodę skutecznie i szybko, a jednocześnie chroni czoło
konstrukcji przed zwiększonym obciążeniem wilgocią.
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Wykończenie powierzchni
Jako wykończenie powierzchni balkonów i loggii można zastosować wiele materiałów, od najpopularniejszych płytek ceramicznych, poprzez malowanie powierzchni, aż po okładziny drewniane itp. W przypadku najczęściej stosowanych płytek należy wziąć
pod uwagę przede wszystkim ich wymiary oraz kolor, ponieważ kolorystyka znacznie wpływa na zmiany, wywołane naprężeniami
termicznymi materiału pod wpływem zmian temperatury. Pod tym względem najlepsze są płytki w jasnym kolorze, które w pełnym
świetle słonecznym nagrzewają się do znacznie niższej temperatury (nawet aż o 30 ºC) niż płytki ciemne, czego konsekwencją
są mniejsze naprężenia między nimi a podłożem z jastrychu cementowego. Ze względu na przebieg ewentualnych dylatacji płytki
powinny być układane równolegle i prostopadle do nich, a spoiny między płytkami winny przecinać się krzyżowo. Jako wyjątkowe
należy traktować układanie płytek „w cegiełkę” i w „karo”. W tych przypadkach konieczne jest odpowiednie indywidualne dostosowanie wzoru płytek do przebiegu dylatacji. Szczeliny dylatacyjne w płytkach muszą pokrywać się ze szczelinami dylatacyjnymi
w podłożu. Do przyklejania płytek zawsze należy używać zapraw, które umożliwiają odkształcenie poprzeczne i są sprężyste. Do
spoinowania należy zastosować masy, których właściwości odpowiadają zastosowanym klejom i są przypisane do odpowiednich
klas zgodnie z normami: PN‑EN 13 888 i PN‑EN 12002.

Kleje do płytek ściennych
i posadzkowych zgodnie
z normą PN‑EN 12004 dzielą
się na:

Na co należy zwrócić uwagę

C – cementowe,

miejsc, przy czym często nazwą „elastyczne” są oznaczane kleje klasy C1, które

D – dyspersyjne,

nie spełniają wymogów normy PN‑EN 12004 dla odkształcalności poprzecznej

R – na bazie żywic reaktywnych.

na poziomie S1 lub S2. W ten sposób oznaczonych klejów nie powinno się zatem

Użytkownicy klejów błędnie uważają oznaczenie handlowe „klej elastyczny” za
odpowiednik kleju odkształcalnego, przeznaczonego do bardzo obciążonych

w ogóle używać do okładzin balkonowych i innych zewnętrznych zastosowań.

Każdy typ ma dwie
podkategorie:

Kleje poprzecznie odkształcalne (czyli sprężyste i odkształcalne) mają zgodnie

1 – do zwykłego zastosowania, przy

odkształcalności poprzecznej wygląda przykładowo tak: C2TS1.

wymaganej przyczepności płytek
min. 0,5 MPa,
2 – do wymagających zastosowań,
przy wymaganej przyczepności
płytek min. 1,0 MPa.

Specjalne właściwości
klejów są ponadto
oznaczane:
F – szybkowiążące,
T – o zmniejszonym spływie,
E – o wydłużonym czasie otwartym.

Odkształcalność klejów:
S1 – odkształcalne, ugięcie od 2,5
do 5 mm,
S2 – wysoce odkształcalne, ugięcie
ponad 5 mm.
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z normą PN‑EN 12004 oznaczenie S1 lub S2. Oznaczenie kleju o deklarowanej

Balustrada
Balustrada jest niezbędną częścią każdego balkonu czy loggii. Jest ona definiowana jako stała konstrukcja przeznaczona
do ochrony osób przed przypadkowym upadkiem ze skraju powierzchni przeznaczonej do chodzenia. Bywa tworzona przez właściwą konstrukcję balustrady, ewentualnie może być zastąpiona przez inną (np. murowaną) konstrukcję pełniącą funkcje ochronne.
Wszystkie tak zaprojektowane konstrukcje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 298 tego rozporządzenia określa m.in.: minimalną wysokość balustrady (0,9 m w budynkach jednorodzinnych i 1,1 m
w innych budynkach) i maksymalny prześwit lub wymiar otworu między elementami wypełnienia balustrady (bez ograniczeń w budynkach jednorodzinnych, 0,12 m w budynkach wielorodzinnych, obiektach oświaty i służby zdrowia, 0,20 m w innych budynkach).
Niezwykle ważne jest, aby słupki balustrady (ze względu na skuteczność działania wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej) były
kotwione do konstrukcji nośnej balkonu od czoła lub od spodu.

Ogólne warunki wykonywania robót
Wszystkie prace należy wykonywać w sprzyjających warunkach pogodowych, zwłaszcza w odpowiednich temperaturach. W trakcie aplikacji produktów PCI trzeba też koniecznie respektować warunki opisane w ich kartach technicznych. Karty techniczne
dostępne są na stronie internetowej www.pci-polska.pl.
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PCI Pecitherm®
Otwarty dyfuzyjnie system bez jastrychu spadkowego – szybkie, proste i łatwe w realizacji rozwią‑
zanie o wieloletniej trwałości dzięki zastosowaniu specjalnej, oddylatowującej i hydroizolacyjnej
maty PCI Pecilastic® U i systemowego profilu balkonowego PCI z odprowadzeniem kondensatu.
System posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki i Testów Konstrukcji w Pradze o numerze
c. 020‑41744.

Zalety systemu PCI Pecitherm


System posiadający Aprobatę Techniczną ITiTK w Pradze



nr c. 020‑41744,


Niewielka łączna grubość warstw systemu dzięki elimina-

oddylatowującemu działaniu maty PCI Pecilastic® U,


cji jastrychu cementowego,




Długa żywotność dzięki specjalnej hydroizolacyjnej i oddylatowującej macie PCI Pecilastic® U,

Skuteczniejsza likwidacja mostków cieplnych dzięki moż-



Mostkowanie rys w podłożu,

liwości pogrubienia warstwy termoizolacyjnej,



Zaprawa do spoinowania wspomagająca utrzymanie

Odprowadzenie kondensatu poza system dzięki zastosowaniu specjalnego perforowanego profilu brzegowego

czystości fug dzięki efektowi fotokatalitycznemu,


Szybki postęp robót dzięki eliminacji czekania

Przydatność do wszelkiego rodzaju zwartych podłoży –
do remontów i nowych obiektów,

PCI,


Eliminacja naprężeń między podłożem a okładziną dzięki



Wysoka wytrzymałość mechaniczna.

na utwardzenie i wyschnięcie masywnego jastrychu
cementowego,

1 Istniejąca konstrukcja balkonu, naprawa ubytków zaprawą PCI

Polycret® K 40, na zaprawie kontaktowej PCI Nanocret® AP.

2 Zaprawa klejąca PCI Multicret® Multi.
3 Klin spadkowy – XPS.
4 Zaprawa zbrojąca PCI Multicret® Multi z wbudowaną siatką

zbrojącą min. 160 g/m2, minimalna grubość warstwy 3 mm.

5 Penetrujący grunt PCI Gisogrund®.
6 Profil okapowy PCI Profil Balkonowy Czołowy.
7 Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® WS Butyl.
8 Płynnowarstwowa zaprawa klejąca PCI Flexmörtel® S1 Flott

(lub cienkowarstwowa zaprawa PCI Pericol® Flex).
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9 Mata uszczelniająca i oddylatowująca PCI Pecilastic® U.
10 Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® WS Butyl (lub PCI Pecitape®

Objekt).

11 Zaprawa uszczelniająca PCI Seccoral® 1K (lub PCI Seccoral® 2K Rapid

lub PCI Barraseal® 2K Objekt).

12 Taśma otwarta dyfuzyjnie PCI Pecitape® DB.
13 Płynnowarstwowa zaprawa klejąca PCI Flexmörtel® S1 Flott (lub

cienkowarstwowa zarawa PCI Pericol® Flex w metodzie kombinowanej).

14 Polietylenowy sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband.
15 Zaprawa do spoinowania PCI Nanofug® Premium (lub PCI FT®

Megafug).

16 Uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140.

PCI Pecitherm:
Opis technologii wykonania robót
Przygotowanie konstrukcji nośnej
Konstrukcję nośną należy oczyścić (np. metodą szlifowania) z wszelkich warstw i elementów nienośnych i antyadhezyjnych,
np. fragmentów odspojonych i spękanych. Wymagana jest ustabilizowana wilgotność szczątkowa podłoża, nieprzekraczająca 4%.
Nowe jastrychy winny mieć wiek min. 3 dni. Miejsca wymagające reprofilacji należy odsłonić i oczyścić ich powierzchnię.

Zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia
W przypadku osłonięcia zbrojenia stalowego, należy oczyścić je z korozji, najlepiej metodą piaskowania, do stanu czystości Sa 2
zgodnie z normą ISO 8501‑1 / ISO 12944‑4. Następnie należy nanieść na zbrojenie dwie warstwy cementowej zaprawy ochronnej
PCI Nanocret® AP, zawierającej aktywne inhibitory korozji i zgodnej z normą PN‑EN 1504.
W przypadku silnej degradacji zbrojenia, np. przy ubytku > 10% przekroju poprzecznego, należy zasięgnąć opinii uprawnionego
rzeczoznawcy / konstruktora, który zadecyduje o właściwej metodzie naprawy konstrukcji.

Reprofilacja betonu konstrukcji nośnej
Ubytki betonu, nie mające znaczenia konstrukcyjnego, należy wypełnić zaprawą cementową PCI Polycret K 40 o zakresie grubości
warstwy od 3 do 40 mm. Dla zapewnienia optymalnej przyczepności zapraw do podłoża, należy je wstępnie zwilżyć do stanu matowo‑wilgotnego, rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kontaktową, wykonaną na bazie materiału reprofilacyjnego i metodą „mokro
na mokro” zaaplikować na tej warstwie materiał naprawczy.
Naprawy betonu o charakterze konstrukcyjnym należy wykonać zaprawą PCI Nanocret® R3, zgodną z normą PN‑EN 1504, w razie
takiej potrzeby aplikowaną „mokro na mokro” na zaprawie kontaktowej PCI Nanocret® AP.
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Przyklejenie termoizolacji
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Klin spadkowy z XPS jest dostarczany na zamówienie z wymaganym spadkiem 1,5–2,5%. Minimalna grubość izolacji
musi wynosić 40 mm. Izolację XPS (klin spadkowy) przykleja
się zaprawą cementową PCI Multicret® Multi, mijankowo –
analogicznie jak w przypadku ocieplenia elewacji. Najpierw
gładką stroną pacy nanosi się na podłoże i na spód elementów
termoizolacyjnych cienką warstwę kontaktową PCI Multicret®
Multi. Następnie na świeżej, niewyschniętej warstwie kontaktowej na podłożu rozkłada się pacą zębatą 10 × 10 mm łoże
klejowe zaprawy PCI Multicret® Multi. Kliny spadkowe z izolacji
układa się na przygotowanym łożu klejowym. Łoże klejowe
przygotowuje się tylko na takiej powierzchni, jaką można obłożyć klinami spadkowymi w ramach czasu otwartego zaprawy
PCI Multicret® Multi. Spodnią stronę balkonu i czoło ociepla
się styropianem EPS 70 F lub wełną mineralną, przyklejonymi
zaprawą PCI Multicret® Multi zgodnie z zasadami wykonywania
ociepleń ETICS.
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Wykończenie naklejonych płyt izolacyjnych
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Nierówności powierzchni można poprawić za pomocą przeszlifowania. Wykonuje się je po stwardnieniu masy klejącej (tzn.
po ok. 24 godzinach w zależności od nasiąkliwości podkładu
i warunków schnięcia). Następnie w styropianie spadkowym
w miejscach przyszłego wbudowania profili okapowych szlifuje
się obwodową bruzdę o szerokości i głębokości odpowiadającej wymiarom poziomej półki profilu. Głębokość bruzdy jest
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też związana z grubością stosowanych płytek ceramicznych;
konieczne jest, aby wierzch posadzki pokrywał się z górną
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krawędzią profilu – nie może być niższy ani wystawać ponad
nią. Zawsze należy usuwać pył po szlifowaniu płyt.
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Wykonanie warstwy zbrojącej

Przed wykonaniem warstwy zbrojącej na całej powierzchni
należy najpierw założyć wzmocnienia szczególnie wrażliwych
miejsc. Krawędzie wzmacnia się listwami narożnymi z wbudowaną siatką zbrojącą. Na całej powierzchni balkonu wykonuje
się warstwę zbrojącą analogicznie jak w systemie ETICS. Siatkę
zbrojącą o gramaturze min. 160 g/m2 wtapia się w warstwę zaprawy cementowej PCI Multicret® Multi, nałożonej pacą zębatą
min. 10 × 10 mm. Siatkę układa się z zakładami min. 10 cm.
Analogiczne zakłady obowiązują także w połączeniach z siatkami listew narożnych. Grubość warstwy zbrojącej powinna
zawierać się w przedziale 3 do 5 mm.

Montaż systemowych profili okapowych
do konstrukcji balkonu
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Profile osadza się na całym obwodzie wystającej części kon-
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strukcji płyty balkonowej. Trzeba je najpierw przygotować jako
zestaw (narożniki, łączniki, metraż). Następnie należy je ułożyć
na krawędzi balkonu. Najpierw we wcześniej przygotowanej
bruździe osadzić profile narożne. Przyłączenie profilu prostego
do narożnego wykonuje się za pomocą łącznika. W miejscu
połączenia konieczne jest bezwzględnie zachowanie szczeliny
dylatacyjnej o szerokości 4 mm.
Wytrasować zgodnie z rozmieszczeniem otworów montażowych w profilach miejsca na kołki rozporowe. Zdjąć profile, osadzić kołki rozporowe i zagruntować bruzdę na profile na całym
obwodzie balkonu środkiem PCI Gisogrund® w odpowiednim
rozcieńczeniu wodą. Następnie zacząć składać zestaw profili
od rogów i stopniowo mocować wkrętami. Powierzchnię mocowania osadzonych profili na całym obwodzie od góry zakleja się
taśmą PCI Pecitape® WS Butyl w taki sposób, aby taśma nachodziła również na warstwę zbrojącą na powierzchni balkonu.
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Ułożenie warstwy hydroizolacyjnej i dyfuzyjnej

Po związaniu podłoża (warstwy zbrojącej, min. 24–48 godzin* w zależności od warunków wysychania), nanosi się
pacą zębatą 6 × 6 mm warstwę kleju płynnowarstwowego PCI
Flexmörtel® S1 Flott.
Klej nie może przedostać się do rowka drenażowego w profilu okapowym. Na tak przygotowane łoże wkłada się na styk
wcześniej przycięte odcinki maty PCI Pecilastic® U w taki sposób, aby ich zakończenie pokrywało się z wewnętrzną krawędzią rowka drenażowego w profilu okapowym. W żadnym przypadku mata nie może go zakrywać. W celu dobrego połączenia
maty z podłożem należy zastosować wałek dociskowy lub pacę
dociskową. Styki maty uszczelnia się taśmą PCI Pecitape® WS
Butyl. Połączenia posadzka-ściana i połączenia z pozostałymi
elementami budowlanymi (z metalu, drewna, tworzywa sztucznego itp.) wykonuje się taśmą PCI Pecitape® WS Butyl.
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Naklejenie dyfuzyjnej taśmy PCI Pecitape®
DB
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W celu uniknięcia zabrudzenia rowka drenażowego w profilach okapowych zaprawą klejącą do płytek, a jednocześnie
dla zachowania wysokiej zdolności parowania występującej
tam wody, należy wzdłuż krawędzi wewnętrznej profili nakleić
otwartą dla dyfuzji pary wodnej taśmę PCI Pecitape® DB.
Dla zapewnienia lepszej przyczepności taśmy do maty PCI
Pecilastic® U, należy pokryć matę wstępnie cienkowarstwowo
pasem zaprawy klejącej PCI Flexmörtel® S1 Flott.
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Wyklejenie okładziny płytkowej

Najpierw należy gładką stroną pacy wykonać na macie PCI
Pecilastic® U cienką warstwę kontaktową zaprawy klejącej
PCI Flexmörtel® S1 Flott. Następnie metodą „mokro na mokro”
packą z zębami okrągłymi 13 mm nałożyć właściwą warstwę
tej zaprawy. Łoże klejowe należy wykonać na całej powierzchni
równomiernie, o ile jest to możliwe w jednym kierunku i na takiej
powierzchni, aby przez cały czas układania płytek nie doszło
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do naskórkowania kleju. Lekko posuwistym ruchem osadzić
płytki w łożu klejowym i wyrównać je. Maksymalny dopuszczalny format płytek to 33 cm x 33 cm. Zaleca się stosowanie
płytek o grubości minimum 9 mm i w jasnych kolorach.
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Spoinowanie

Fugowanie płytek należy wykonać cementową zaprawą
do spoinowania PCI Nanofug® Premium. Wprowadzić zaprawę
w oczyszczone z kleju szczeliny między płytkami, używając
gumowej pacy do spoinowania. Ściągnąć diagonalnie nadmiar

7

zaprawy i odczekać do rozpoczęcia jej naskórkowania (test
opuszkiem palca). Gdy to nastąpi, zmyć okładzinę wstępnie
wilgotną gąbką. Pozostałe zacieki usunąć przez ponowne zmycie lekko zwilżoną gąbką.
Szczeliny dylatacyjne, np. między posadzką a cokolikiem
na ścianie oraz wzdłuż profili okapowych, wypełnić trwale
elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan®
140, pod który należy uprzednio wcisnąć polietylenowy sznur
dylatacyjny PCI DIN-Polyband. Stykające się z uszczelniaczem
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elementy budowlane z PVC należy zagruntować wstępnie środkiem PCI Elastoprimer® 165.
* W temperaturze +23 ºC i przy wilgotności względnej powietrza 50%. Wyższe temperatury i niższe wilgotności powietrza
skracają, natomiast niższe temperatury i wyższe wilgotności
powietrza wydłużają podane czasy.
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PCI Pecitherm:
Przekrój balkonu, loggii / Detale
sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband
uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140
narożnik z kapinosem
taśma uszczelniająca PCI Pecitape® Objekt wklejona
w PCI Seccoral® (lub PCI Barraseal® 2K Objekt) lub
taśma butylowa PCI Pecitape® WS Butyl
sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband
uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140

taśma uszczelniająca PCI Pecitape® Objekt wklejona
w PCI Seccoral® (lub PCI Barraseal® 2K Objekt) lub
taśma butylowa PCI Pecitape® WS Butyl

elastyczna fuga PCI Nanofug® Premium
lub PCI FT® Megafug

det. A

1,5% - 2,0%

uszczelniacz poliuretanowy
PCI Elritan® 140

det. B

sznur dylatacyjny PCI DINPolyband
taśma PCI Pecitape® DB
PCI Profil Balkonowy Czołowy mocowany w bruździe
system ociepleń PCI Multitherm®
(zaprawa PCI Multicret® Multi zbrojona
siatką z włókna szklanego oraz cienkowarstwowy tynk PCI Multiputz®)
ochrona zbrojenia PCI Nanocret® AP,
reprofilacja betonu PCI Polycret® K 40

listwa narożna z kapinosem
- mrozoodporna okładzina ceramiczna
- wysoko elastyczna zaprawa klejąca klasy C2E S1 PCI Flexmörtel® S1 Flott lub PCI Pericol® Flex
-m
 ata uszczelniająca i oddylatowująca PCI Pecilastic® U przyklejona elastyczną zaprawą klejącą Flexmörtel® S1
Flott, styki uszczelnione taśmą PCI Pecitape® WS Butyl (lub taśmą PCI Pecitape® Objekt wklejoną w zaprawę
uszczelniającą PCI Seccoral® lub PCI Barraseal® 2K Objekt)
- warstwa zbrojąca PCI Multicret® Multi (o grubości 3–5 mm) z siatką z włókna szklanego o gęstości min. 160 g/m2
- klin spadkowy XPS o nachyleniu 1,5–2%
- zaprawa klejąca PCI Multicret® Multi
- konstrukcja nośna balkonu
- ewentualna reprofilacja podłoża PCI Polycret® K 40
- ocieplenie fasadowymi płytami termoizolacyjnymi przyklejonymi na zaprawie PCI Multicret® Multi i mocowanymi
mechanicznie dyblami z tworzywa sztucznego
- warstwa zbrojąca z PCI Multicret® Multi z siatką z włókna szklanego
- grunt penetrujący PCI Multigrund® PGU
- tynk cienkowarstwowy PCI Multiputz®

det. A

uszczelniająca zaprawa PCI Seccoral® (lub PCI
Barraseal® 2K Objekt)
sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband
uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140
narożnik z kapinosem
taśma uszczelniająca PCI Pecitape® Objekt lub
taśma butylowa PCI Pecitape® WS Butyl
cokolik z mrozoodpornej płytki ceramicznej przyklejonej elastyczną zaprawą klejącą klasy C2E S1 PCI
Flexmörtel® S1 Flott (lub PCI Pericol® Flex)

uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140
sznur dylatacyjny PCI
DINPolyband

det. B

taśma PCI Pecitape® DB
taśma uszczelniająca PCI
Pecitape® Objekt wklejona w PCI
Seccoral® (lub PCI Barraseal® 2K
Objekt) lub taśma butylowa PCI
Pecitape® WS Butyl
1,5% - 2,0%

sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband
uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140
elastyczna fuga PCI Nanofug® Premium lub PCI
FT® Megafug
1,5% - 2,0%

PCI Profil Balkonowy Czołowy
mocowany w bruździe
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PCI Pecitherm: Zestawienie produktów
PRODUKT
PCI Polycret® K 40
Cementowa zaprawa do szpachlowania podłoży murowanych, tynkowanych i betonowych pod okładziny płytkowe, zespolone z podłożem uszczelnienia podpłytkowe
i powłoki malarskie, na tarasy, balkony i do basenów. Grubość warstwy: 3–40 mm.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: min. 45 MPa.

OPAKOWANIE
KOLOR

ZUŻYCIE

25 kg
kolor: szary

1,65 kg/m2/mm

PCI Nanocret® AP
Zaprawa cementowa do zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia (wystarcza
przygotowanie do stopnia czystości Sa 2 wg ISO 8501‑1) i jako mostek sczepny
podczas wykonywania napraw konstrukcyjnych i reprofilacji elementów betonowych
i żelbetowych. Zgodna z EN 1504‑7.

4 kg; 15 kg
kolor: szary

jako mostek sczepny:
2–3 kg/m2
jako ochrona antykorozyjna: 80 g/mb
pręta Ø 8 mm

PCI Multicret® Multi
Zaprawa klejąco-szpachlowa do przyklejania płyt styropianowych i płyt z wełny
mineralnej oraz do wykonywania warstwy zbrojonej podczas ocieplania budynków.
Wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne, elastyczna, odporna na rysy
i pęknięcia.

25 kg
kolor: szary

3–5 kg/m2 (zależnie
od metody aplikacji)

PCI Gisogrund®
Jednokomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, dyspersyjny preparat do gruntowania
przed wyklejaniem płytek przy użyciu cementowych zapraw klejących, pod mineralne
zaprawy samopoziomujące, tynki i farby mineralne, tapety oraz do penetrującego
gruntowania w celu wzmocnienia podłoży o niedostatecznej wytrzymałości.

1; 5; 10; 20 l
kolor: niebieski

0,08–0,27 l/m2
(zależnie od metody
aplikacji)

PCI Pecitape® WS Butyl
Samoprzylepna butylowa taśma uszczelniająca i wzmacniająca o szerokości 10 cm
20 m
do naroży i przejść instalacyjnych przez zespolone uszczelnienia podpłytkowe PCI
kolor: szary
Lastogum®, PCI Seccoral®, PCI Barraseal®, PCI Apoflex® i PCI Collastic®, do uszczelniania połączeń stolarki okiennej i drzwiowej z izolacją mineralną.
PCI Pecitape® Objekt
Taśma uszczelniająca i wzmacniająca o szerokości 12 cm do naroży i przejść instalacyjnych przez zespolone uszczelnienia podpłytkowe PCI Lastogum®, PCI Seccoral®,
PCI Barraseal®, PCI Apoflex® i PCI Collastic®. Jakość potwierdzona Krajową Oceną
Techniczną ITB-KOT-2019/0876.

10, 50 m
kolor:
pomarańczowy

PCI Pecitape® DB
Wysoce paroprzepuszczalna taśma o zwartej strukturze, zapewniająca dyfuzję pary
wodnej z warstw tarasu lub balkonu w obrębie profili okapowych PCI, a jednocześnie
zabezpieczająca te profile przed zabrudzeniem materiałami na bazie cementów
w trakcie wykonywania robót budowlanych.

24 m
kolor: czarny

PCI Profil Balkonowy Czołowy
Profil aluminiowy do wykonywania zakończeń okapowych i ochrony czoła balkonów
z okładziną płytkową, utwardzony, malowany proszkowo, odporny na promieniowanie
UV i czynniki pogodowe, wysoka odporność na korozję w porównaniu z tradycyjnymi
obróbkami z blachy.

2m
kolor: szary

PCI Profil Balkonowy Czołowy – narożnik zewnętrzny 0,235 × 0,235 m
Narożnik zewnętrzny do elementów PCI Profil Balkonowy Czołowy, utwardzony,
malowany proszkowo, odporny na promieniowanie UV i czynniki pogodowe, wysoka
odporność na korozję w porównaniu z tradycyjnymi obróbkami z blachy.

0,235 × 0,235 m
kolor: szary

PCI Profil Balkonowy Czołowy – łącznik duży
Łącznik duży do elementów PCI Profil Balkonowy Czołowy, utwardzony, malowany
proszkowo, odporny na promieniowanie UV i czynniki pogodowe, wysoka odporność
na korozję w porównaniu z tradycyjnymi obróbkami z blachy.

kolor szary

PCI Profil Balkonowy Czołowy – łącznik mały
Łącznik mały do elementów PCI Profil Balkonowy Czołowy, utwardzony, malowany
proszkowo, odporny na promieniowanie UV i czynniki pogodowe, wysoka odporność
na korozję w porównaniu z tradycyjnymi obróbkami z blachy.

kolor szary

PCI Flexmörtel® S1 Flott
Elastyczna, szybkowiążąca, cementowa, płynnowarstwowa zaprawa klejąca
20 kg
do wszystkich okładzin ceramicznych na posadzkach, do pomieszczeń suchych i mokolor: szary
krych, do basenów, na balkony, tarasy, do wyrównującego szpachlowania podłoży
mineralnych w zakresie grubości 1–15 mm. Klasa C2E S1 wg EN 12004.

3,0 kg/m2 dla pacy
zębatej 10 mm
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PRODUKT

OPAKOWANIE
KOLOR

PCI Pericol® Flex (alternatywnie)
Elastyczna, cementowa zaprawa klejąca do wszystkich okładzin ceramicznych, na po25 kg
sadzkach i ścianach, do pomieszczeń suchych i mokrych, do basenów, na balkony,
kolor: szary
tarasy i fasady, do wyrównującego szpachlowania podłoży mineralnych w zakresie
grubości 1–5 mm. Klasa C2TE wg EN 12004.

ZUŻYCIE
4,0–6,0 kg/m2
dla pacy zębatej
8–10 mm

PCI Pecilastic® U
Mata uszczelniająca i oddylatowująca okładziny płytkowe od podłoży trudnych
(młodych i zarysowanych jastrychów mineralnych, podłoży mieszanych oraz drewnianych, podlegających słabym drganiom), także na niewygrzanych jeszcze jastrychach
z ogrzewaniem podłogowym. Wytłumienie odgłosu kroków. Na balkony i tarasy.

5mx1m
kolor:
pomarańczowy

PCI Seccoral® 1K
Jednokomponentowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca do zespolonych hydroizolacji podpłytkowych typu średniego i ciężkiego pod okładzinami
płytkowymi, do zbiorników wody użytkowej, do fundamentów i ścian piwnicznych od
strony gruntu i od strony pomieszczeń, do basenów, balkonów i tarasów. Klasa CM
01P wg EN 14891.

3,5; 15 kg
kolor: szary

1,9–2,5 kg/m2

PCI Seccoral® 2K Rapid (alternatywnie)
Dwukomponentowa, elastyczna, cementowa, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca
do zespolonych hydroizolacji podpłytkowych typu średniego i ciężkiego pod okładzinami płytkowymi, do zbiorników wody użytkowej, do fundamentów i ścian piwnicznych od strony gruntu i od strony pomieszczeń, do basenów, balkonów i tarasów.
Klasa CM 02P wg EN 14891.

25 kg
kolor: szary

1,9–2,5 kg/m2

PCI Barraseal® 2K Objekt (alternatywnie)
Dwukomponentowa elastyczna zaprawa do uszczelnień powłokowych i ochrony
powierzchni betonowych w budownictwie lądowym i wodnym oraz do wykonywania
izolacji podpłytkowych w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach
i w basenach kąpielowych. Spełnia wymagania normy EN 1504‑2 oraz EN 14891.

32,5 kg
kolor: szary

1,9–2,5 kg/m2

PCI DIN-Polyband
Sznur dylatacyjny z polietylenu do wbudowywania w dylatacjach pod uszczelniaczami
50 m
silikonowymi i poliuretanowymi PCI, w miejscach suchych i mokrych: nieckach
kolor: szary
basenowych, na balkonach i tarasach, w zbiornikach wody pitnej i użytkowej,
w oczyszczalniach ścieków, na fasadach. Średnica: 10 mm.
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PCI Nanofug® Premium
Elastyczna, bardzo szybkowiążąca, cementowa zaprawa do spoinowania okładzin
ceramicznych i szklanych na posadzkach i ścianach, narażonych na wysokie
obciążenia mechaniczne i naprężenia wywołane zmianami temperatury, do balkonów,
tarasów i fasad, do płytek kamiennych niewrażliwych na przebarwienia. Klasa CG2WA
wg EN 13888. Szerokość spoiny: 1–10 mm (z dodatkowym kruszywem do 50 mm).

5 kg
kolory: 28
odcieni wg karty
technicznej

0,4 kg/m2 dla płytek
30 × 30 cm i fugi
5 × 8 mm

PCI FT® Megafug (alternatywnie)
Elastyczna, szybkowiążąca, cementowa zaprawa do spoinowania okładzin ceramicznych na posadzkach i ścianach, narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne
i naprężenia wywołane zmianami temperatury, do balkonów, tarasów i fasad,
do niechłonnych polerowanych płytek kamiennych. Klasa CG2WA wg EN 13888.
Szerokość spoiny: 1–10 mm.

25 kg
kolor: 5 odcieni
wg karty
technicznej

0,4 kg/m2 dla płytek
30 × 30 cm i fugi
5 × 8 mm

PCI Elritan® 140
Jednokomponentowy, chemoodporny uszczelniacz poliuretanowy do elastycznego
spoinowania okładzin ceramicznych, do wypełniania styków tych okładzin z innymi
elementami budowlanymi, do balkonów i tarasów, do uszczelniania dylatacji nawierzchni betonowych i brukowych dróg i parkingów. Klasa F EXT-INT CC 25 HM wg
EN 15651‑1.

400 ml
kolory: cementowoszary,
piaskowoszary

200 ml/m dla spoin
20 × 10 mm

PCI Klasik

System balkonów i loggii z jastrychem
System do remontów balkonów i loggii z jastrychem spadkowym i z zaprawą uszczelniającą pod
okładzinę ceramiczną – szybkie, proste, łatwe w realizacji i atrakcyjne ekonomicznie rozwiązanie
dzięki zastosowaniu elastycznej warstwy hydroizolacyjnej PCI Seccoral®, zapewniającej szybką
kontynuację robót po osiągnięciu przez jastrych cementowy dojrzałości do wchodzenia.

Zalety systemu PCI Klasik


System posiadający Aprobatę Techniczną ITiTK w Pradze



nr c. 020‑033288,


na wielu obiektach,

Specjalny profil balkonowy z otworami na odprowadzenie



kondensatu,


Niezawodne rozwiązanie, sprawdzone praktycznie
System efektywny ekonomicznie, korzystna relacja
kosztu, czasu realizacji i trwałości,

Szybkie wykonanie wszystkich robót, dzięki zastosowaniu



elastycznej zaprawy uszczelniającej PCI Seccoral® oraz

Ułatwione utrzymywanie okładziny w czystości dzięki wykorzystaniu efektu fotokatalicznego zaprawy spoinowej.

szybkowiążącej zaprawy do spoinowania PCI Nanofug®
Premium,
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1 Istniejąca konstrukcja balkonu, naprawa ubytków zaprawą PCI
2

9

Polycret® K 40, na zaprawie kontaktowej PCI Nanocret® AP.
Zaprawa kontaktowa PCI Repahaft®.
Cementowy jastrych spadkowy PCI Novoment® Z3 (lub PCI
Novoment® M1 plus lub PCI Novoment® Light).
Grunt penetrujący PCI Gisogrund®.
Samoprzylepna taśma butylowa PCI Pecitape® WS Butyl (lub PCI
Pecitape® Objekt).
Systemowy profil okapowy PCI Profil Balkonowy Czołowy
z odprowadzeniem kondensatu.
Systemowy łącznik profili okapowych.

3

2

1

8 Systemowy narożnik profili okapowych.
9 Samoprzylepna taśma butylowa PCI Pecitape® WS Butyl (lub PCI

Pecitape® Objekt).

10 Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca PCI Seccoral® 1K (lub PCI

Seccoral® 2K Rapid lub PCI Barraseal® 2K Objekt).

11 Zaprawa klejąca do płytek PCI Flexmörtel® S1 Flott (lub PCI

Pericol® Flex).

12 Mrozoodporna okładzina płytkowa.
13 Cementowa zaprawa do spoinowania PCI Nanofug® Premium (lub

PCI FT® Megafug).

14 Sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband i uszczelniacz PCI Elritan® 140.
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PCI Klasik:
Opis technologii wykonania robót
Przygotowanie konstrukcji nośnej
Konstrukcję nośną należy oczyścić (np. metodą szlifowania) z wszelkich warstw i elementów nienośnych i antyadhezyjnych,
np. fragmentów odspojonych i spękanych. Wymagana jest ustabilizowana wilgotność szczątkowa podłoża, nieprzekraczająca 4%.
Nowe jastrychy winny mieć wiek min. 28 dni. Miejsca wymagające reprofilacji należy odsłonić i oczyścić ich powierzchnię.

Zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia
W przypadku osłonięcia zbrojenia stalowego, należy oczyścić je z korozji, najlepiej metodą piaskowania, do stanu czystości Sa 2
zgodnie z normą ISO 8501‑1 / ISO 12944‑4. Następnie należy nanieść na zbrojenie dwie warstwy cementowej zaprawy ochronnej
PCI Nanocret® AP, zawierającej aktywne inhibitory korozji i zgodnej z normą PN‑EN 1504.
W przypadku silnej degradacji zbrojenia, np. przy ubytku > 10% przekroju poprzecznego, należy zasięgnąć opinii uprawnionego
rzeczoznawcy-konstruktora, który zadecyduje o właściwej metodzie naprawy konstrukcji.

Reprofilacja betonu konstrukcji nośnej
Ubytki betonu, nie mające znaczenia konstrukcyjnego, należy wypełnić zaprawą cementową PCI Polycret K 40 o zakresie grubości warstwy od 3 do 40 mm. Dla zapewnienia optymalnej przyczepności zapraw do podłoża, należy je wstępnie zwilżyć do stanu
matowo-wilgotnego, rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kontaktową, wykonaną na bazie materiału reprofilacyjnego i metodą
„mokro na mokro” zaaplikować na tej warstwie materiał naprawczy.
Naprawy betonu o charakterze konstrukcyjnym należy wykonać zaprawą PCI Nanocret® R3, zgodną z normą PN‑EN 1504, w razie takiej potrzeby aplikowaną „mokro na mokro” na zaprawie kontaktowej PCI Nanocret® AP.

Wykonanie cementowego jastrychu spadko‑
wego PCI Novoment® Z3
1

Jastrych cementowy na bazie spoiwa PCI Novoment® Z3
i tradycyjnego kruszywa do jastrychów przeznaczony jest
do wykonywania warstw spadkowych w zakresie grubości od
10 do 160 mm. Jego zaletą jest wysoka wytrzymałość na ściskanie – ponad 40 MPa. Zaprawę kontaktową PCI Repahaft®
aplikuje się pod jastrychy zespolone z podłożem, wykonywane
w warstwach o grubości od 20 do 40 mm. Zaprawę kontaktową wciera się w zwilżone do stanu matowo-wilgotnego
podłoże, a następnie metodą „mokro na mokro” wykonuje
na niej jastrych. Zaleca się, by spadek jastrychu wynosił od 1,5
do 2,0% i był skierowany od budynku do okapu. Na okapowych krawędziach jastrychu spadkowego należy wykonać
obwodowe bruzdy na zamontowanie profili okapowych.
Głębokość i szerokość bruzd wynika z wymiaru poziomej półki
profilu. Górna powierzchnia tej półki powinna licować z przylegającą do niej górną powierzchnią jastrychu. Krawędź górna
pionowej części profilu musi być dostosowana do grubości
okładziny – powinna ona licować z wierzchem płytek, w żadnym razie nie może wystawać ponad nie. Po aplikacji jastrychu
należy chronić go przed zbyt szybkim wysychaniem pod wpływem słońca lub wiatru. Młody jastrych trzeba też zabezpieczyć
przed deszczem.
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1

Montaż systemowych profili okapowych
do konstrukcji balkonu
2

2

Profile osadza się na całym obwodzie wystającej części konstrukcji. Trzeba je najpierw przygotować jako zestaw (narożniki, łączniki, metraż). Następnie należy je ułożyć na krawędzi
balkonu. Najpierw we wcześniej przygotowanej bruździe
osadzić profile narożne. Przyłączenie profilu prostego do narożnego wykonuje się za pomocą łącznika. W miejscu połączenia
konieczne jest bezwzględnie zachowanie szczeliny dylatacyjnej
o szerokości 4 mm.
Wytrasować zgodnie z rozmieszczeniem otworów montażowych w profilach miejsca na kołki rozporowe. Zdjąć profile,
osadzić kołki rozporowe i zagruntować bruzdę na profile na całym obwodzie balkonu środkiem PCI Gisogrund®. Następnie
zacząć składać zestaw profili od rogów i stopniowo mocować
wkrętami. Powierzchnię mocowania osadzonych profili na całym obwodzie od góry zakleja się taśmą PCI Pecitape® WS

3

Butyl w taki sposób, aby taśma nachodziła również na warstwę
zbrojącą na powierzchni balkonu.

HydroIzolacja powierzchni, naroży, dylatacji
i elementów wbudowanych
3

Uszczelnienie podpłytkowe wykonuje się elastyczną zaprawą
cementową PCI Seccoral® 1K. Do uszczelnienia naroży, dylatacji i elementów wbudowanych stosuje się taśmy uszczelniające.
Przed aplikacją taśm PCI Pecitape® Objekt należy położyć
dostateczną ilość zaprawy PCI Seccoral® 1K. Alternatywnie
można zastosować samoprzylepne taśmy PCI Pecitape® WS
Butyl, pod które nie ma potrzeby aplikowania hydroizolacji
PCI Seccoral® 1K. W dylatacjach należy taśmę lekko wcisnąć

4

w szczelinę, aby umożliwić aplikację sznura dylatacyjnego
i uszczelniacza. Do połączenia izolacji z ramami drzwi, obróbką
blacharską i konstrukcją balustrady stosuje się taśmę samoprzylepną PCI Pecitape® WS Butyl.

Pierwsza warstwa hydroizolacji PCI Seccoral®
1K
4

Pierwszą warstwę zaprawy izolacyjnej PCI Seccoral® 1K
nanosi się na czyste, nośne i wstępnie zwilżone (matowo‑wilgotne) podłoże. Niedopuszczalne jest pozostawanie zastoin
wody. Aplikację uszczelnienia wykonuje się za pomocą pacy
ze stali nierdzewnej, wałka lub pędzla, na całej powierzchni

5

w zwartej warstwie. Po przeschnięciu pierwszej warstwy
można nałożyć drugą warstwę.
5

Druga warstwa hydroizolacji PCI Seccoral®

1K
Drugą warstwę izolacji PCI Seccoral® 1K nanosi się pacą zębatą 4–6 mm, a gładką stroną wygładza się tak, aby końcowa
grubość obu warstw wynosiła ok. 2 mm i pokrywała całą powierzchnię pierwszej warstwy, łącznie ze wszystkimi taśmami
uszczelniającymi.
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6

Wyklejenie okładziny płytkowej

Najpierw należy gładką stroną pacy wykonać na podłożu

6

cienką warstwę kontaktową zaprawy klejącej PCI Flexmörtel®
S1 Flott. Następnie metodą „mokro na mokro” packą z zębami
okrągłymi 13 mm nałożyć właściwą warstwę tej zaprawy. Łoże
klejowe należy wykonać na całej powierzchni równomiernie,
o ile jest to możliwe w jednym kierunku i na takiej powierzchni,
aby przez cały czas układania płytek nie doszło do naskórkowania kleju. Lekko posuwistym ruchem osadzić płytki w łożu
klejowym i wyrównać je.
Okładzina cokolika
Płytki cokolikowe przykleja się także zaprawą PCI Flexmörtel®
S1 Flott, pozostawiając między spodem cokolika a wierzchem
posadzki szczelinę o szerokości 3–6 mm. Szczelinę tę wypełnia
się wstępnie sznurem dylatacyjnym PCI DIN-Polyband, a następnie spoinuje elastycznie uszczelniaczem PCI Elritan® 140.

7

Dylatacje
Maksymalny rozmiar pola dylatacyjnego na zewnątrz budynków
to 3 × 3 m. W przypadku powierzchni o dominującym jednym
wymiarze (bardzo wydłużonych), dylatacje należy planować
tak, by długość pola dylatacyjnego była maksimum 2-krotnością jego szerokości. Wszystkie dylatacje konstrukcyjne obiektu
muszą być przejęte we wszystkich kolejnych warstwach
systemu, włącznie z okładziną płytkową. W warstwie płytek
wypełnia się dylatacje uszczelniaczem PCI Elritan® 140 na podbudowie sznura dylatacyjnego PCI DIN-Polyband.
7

Spoinowanie

Fugowanie płytek można wykonać już po 6 godzinach* od
ich ułożenia stosując cementową zaprawę do spoinowania
PCI Nanofug® Premium. Wprowadzić zaprawę w oczyszczone z kleju szczeliny między płytkami, używając gumowej
pacy do spoinowania. Ściągnąć diagonalnie nadmiar zaprawy
i odczekać do rozpoczęcia jej naskórkowania (test opuszkiem
palca). Gdy to nastąpi, zmyć okładzinę wstępnie wilgotną
gąbką. Pozostałe zacieki usunąć przez ponowne zmycie lekko
zwilżoną gąbką. Po 2 godzinach* od fugowania na okładzinę
można wchodzić, a po 24 godzinach* w pełni ją użytkować.
8

Spoinowanie dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne, np. między posadzką a cokolikiem
na ścianie oraz wzdłuż profili okapowych, wypełnić trwale
elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 140,
pod którym należy uprzednio wcisnąć polietylenowy sznur
dylatacyjny PCI DIN-Polyband.
* W temperaturze +23 ºC i przy wilgotności względnej powietrza 50%. Wyższe temperatury i niższe wilgotności powietrza
skracają, natomiast niższe temperatury i wyższe wilgotności
powietrza wydłużają podane czasy.

18

8

PCI Klasik:
Przekrój balkonu, loggii / Detale
sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband
uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140
narożnik z kapinosem
taśma uszczelniająca PCI Pecitape® Objekt
wklejona w PCI Seccoral® (lub PCI Barraseal® 2K
Objekt) lub taśma butylowa PCI Pecitape® WS Butyl
sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband
uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140
elastyczna fuga PCI Nanofug® Premium
lub PCI FT® Megafug

det. A

1,5% - 2,0%

taśma uszczelniająca PCI Pecitape® Objekt wklejona
w PCI Seccoral® (lub PCI Barraseal® 2K Objekt) lub
taśma butylowa PCI Pecitape® WS Butyl

uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140
sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband

det. B

taśma PCI Pecitape® DB
PCI Profil Balkonowy Czołowy mocowany
w bruździe
warstwa zbrojąca PCI Multicret® Multi z wbudowaną siatką z włókna szklanego
tynk cienkowarstwowy PCI Multiputz®
ochrona zbrojenia PCI Nanocret® AP, reprofilacja
betonu PCI Polycret® K 40

- mrozoodporna okładzina ceramiczna
- w ysoko elastyczna zaprawa klejąca klasy C2E S1 PCI Flexmörtel® S1
Flott lub PCI Pericol® Flex
- zaprawa uszczelniająca PCI Seccoral® 1K (lub PCI Seccoral® 2K Rapid
lub PCI Barraseal® 2K Objekt)
- jastrych spadkowy PCI Novoment® Z3 (lub PCI Novoment® M1 plus
lub PCI Novoment® Light) o nachyleniu 1,5–2,0%
- zaprawa kontaktowa PCI Repahaft®
- konstrukcja nośna balkonu
- ewentualna reprofilacja podłoża PCI Polycret® K 40
- grunt penetrujący PCI Multigrund® PGU
- warstwa zbrojąca PCI Multicret® Multi z wbudowaną siatką z włókna
szklan
- tynk cienkowarstwowy PCI Multiputz®

det. A

listwa narożna z kapinosem

zaprawa uszczelniająca PCI Seccoral® 1K (lub PCI
Seccoral® 2K Rapid lub PCI Barraseal® 2K Objekt)

det. B

sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband
uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140
narożnik z kapinosem
płytka przyklejona na zaprawie PCI Flexmörtel®
S1 Flott lub PCI Pericol® Flex
warstwa zbrojąca PCI Multicret® Multi z siatką
z włókna szklanego
taśma uszczelniająca PCI Pecitape® Objekt wklejona
w PCI Seccoral® (lub PCI Barraseal® 2K Objekt) lub
taśma butylowa PCI Pecitape® WS Butyl
sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband
uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140
elastyczna fuga PCI Nanofug® Premium
lub PCI FT® Megafug

PCI Profil Balkonowy Czołowy z odprowadzeniem kondensatu, mocowany w bruździe
uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140
sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband
taśma PCI Pecitape® DB
taśma uszczelniająca PCI
Pecitape® Objekt wklejona
w PCI Seccoral® (lub PCI
Barraseal® 2K Objekt)
lub taśma butylowa PCI
Pecitape® WS Butyl
1,5% - 2,0%

1,5% - 2,0%

pasek obrzeżny z pianki

zaprawa uszczelniająca PCI Seccoral®
1K (lub PCI Seccoral® 2K Rapid lub
PCI Barraseal® 2K Objekt)
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PCI Klasik: Zestawienie produktów
PRODUKT

OPAKOWANIE
KOLOR

PCI Polycret® K 40
Cementowa zaprawa do szpachlowania podłoży murowanych, tynkowanych i betonowych pod okładziny płytkowe, zespolone z podłożem uszczelnienia podpłytkowe
i powłoki malarskie, na tarasy, balkony i do basenów. Grubość warstwy: 3–40 mm.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: min. 45 MPa.

25 kg
kolor: szary

1,65 kg/m2/mm

PCI Nanocret® AP
Zaprawa cementowa do zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia (wystarcza
przygotowanie do stopnia czystości Sa 2 wg ISO 8501‑1) i jako mostek sczepny
podczas wykonywania napraw konstrukcyjnych i reprofilacji elementów betonowych
i żelbetowych. Zgodna z EN 1504‑7.

4 kg; 15 kg
kolor: szary

jako mostek sczepny:
2–3 kg/m2
jako ochrona antykorozyjna: 80 g/mb
pręta Ø 8 mm

PCI Repahaft®
Cementowa zaprawa kontaktowa do wykonywania metodą „mokro na mokro” zespolonych z podłożem jastrychów (np. szybkosprawnych jastrychów PCI Novoment®),
jastrychów drenażowych PCI Pavifix® DM oraz wypraw cementowych na ścianach.

25 kg
kolor: szary

2,0–2,5 kg/m2
(w zależności od cech
podłoża)

PCI Novoment® Z3
Spoiwo cementowe do szybkowiążących jastrychów zespolonych z podłożem,
na warstwie oddzielającej i pływających, do jastrychów z ogrzewaniem podłogowym,
na balkony i tarasy, do warstw użytkowych posadzek przemysłowych, pod okładziny
płytkowe czyszczone myjkami parowymi. Klasa CT-C40-F7 wg EN 13813. Grubość
warstwy: 1–16 cm.

20 kg
kolor: szary

0,34 kg/m2/mm
grubości warstwy

PCI Novoment® M1 plus (alternatywnie)
Zaprawa do szybkowiążących cementowych jastrychów zespolonych z podłożem,
na warstwie oddzielającej i pływających, do jastrychów z ogrzewaniem podłogowym,
na balkony i tarasy, do warstw użytkowych posadzek przemysłowych, pod okładziny
płytkowe czyszczone myjkami parowymi. Klasa CT-C60-F7-A12 wg EN 13813.
Grubość warstwy: 2–12 cm.

25 kg
kolor: szary

2 kg/m2/mm grubości
warstwy

PCI Novoment® Light (alternatywnie)
Lekka zaprawa do cementowych jastrychów zespolonych z podłożem, na warstwie
15 kg
oddzielającej i pływających, na balkony i tarasy, do warstw użytkowych posadzek
kolor: szary
przemysłowych, pod okładziny płytkowe i powłoki żywiczne. Do warstw o grubości od
20 do 80 mm. Klasa CT-C20-F4 wg EN 13813.

1,0 kg/m2/mm
grubości warstwy

PCI Gisogrund®
Jednokomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, dyspersyjny preparat do gruntowania
przed wyklejaniem płytek przy użyciu cementowych zapraw klejących, pod mineralne
zaprawy samopoziomujące, tynki i farby mineralne, tapety oraz do penetrującego
gruntowania w celu wzmocnienia podłoży o niedostatecznej wytrzymałości.

0,08–0,27 l/m2
(zależnie od metody
aplikacji)

1; 5; 10; 20 l
kolor: niebieski

PCI Pecitape® WS Butyl
Samoprzylepna butylowa taśma uszczelniająca i wzmacniająca o szerokości 10 cm
20 m
do naroży i przejść instalacyjnych przez zespolone uszczelnienia podpłytkowe PCI
kolor: szary
®
®
®
®
®
Lastogum , PCI Seccoral , PCI Barraseal , PCI Apoflex i PCI Collastic , do uszczelniania połączeń stolarki okiennej i drzwiowej z izolacją mineralną.
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ZUŻYCIE

PCI Pecitape® Objekt
Taśma uszczelniająca i wzmacniająca o szerokości 12 cm do naroży i przejść instalacyjnych przez zespolone uszczelnienia podpłytkowe PCI Lastogum®, PCI Seccoral®,
PCI Barraseal®, PCI Apoflex® i PCI Collastic®. Jakość potwierdzona Krajową Oceną
Techniczną ITB-KOT-2019/0876.

10, 50 m
kolor:
pomarańczowy

PCI Pecitape® DB
Wysoce paroprzepuszczalna taśma o zwartej strukturze, zapewniająca dyfuzję pary
wodnej z warstw tarasu lub balkonu w obrębie profili okapowych PCI, a jednocześnie
zabezpieczająca te profile przed zabrudzeniem materiałami na bazie cementów
w trakcie wykonywania robót budowlanych.

24 m
kolor: czarny

PCI Profil Balkonowy Czołowy
Profil aluminiowy do wykonywania zakończeń okapowych i ochrony czoła balkonów
z okładziną płytkową, utwardzony, malowany proszkowo, odporny na promieniowanie
UV i czynniki pogodowe, wysoka odporność na korozję w porównaniu z tradycyjnymi
obróbkami z blachy.

2m
kolor: szary

PRODUKT

OPAKOWANIE
KOLOR

PCI Profil Balkonowy Czołowy – narożnik zewnętrzny 0,235 × 0,235 m
Narożnik zewnętrzny do elementów PCI Profil Balkonowy Czołowy, utwardzony,
malowany proszkowo, odporny na promieniowanie UV i czynniki pogodowe, wysoka
odporność na korozję w porównaniu z tradycyjnymi obróbkami z blachy.

0,235 × 0,235 m
kolor: szary

PCI Profil Balkonowy Czołowy – łącznik duży
Łącznik duży do elementów PCI Profil Balkonowy Czołowy, utwardzony, malowany
proszkowo, odporny na promieniowanie UV i czynniki pogodowe, wysoka odporność
na korozję w porównaniu z tradycyjnymi obróbkami z blachy.

kolor szary

PCI Profil Balkonowy Czołowy – łącznik mały
Łącznik mały do elementów PCI Profil Balkonowy Czołowy, utwardzony, malowany
proszkowo, odporny na promieniowanie UV i czynniki pogodowe, wysoka odporność
na korozję w porównaniu z tradycyjnymi obróbkami z blachy.

kolor szary

ZUŻYCIE

PCI Flexmörtel® S1 Flott
Elastyczna, szybkowiążąca, cementowa, płynnowarstwowa zaprawa klejąca
20 kg
do wszystkich okładzin ceramicznych na posadzkach, do pomieszczeń suchych i mokolor: szary
krych, do basenów, na balkony, tarasy, do wyrównującego szpachlowania podłoży
mineralnych w zakresie grubości 1–15 mm. Klasa C2E S1 wg EN 12004.

3,0 kg/m2 dla pacy
zębatej 10 mm

PCI Pericol® Flex (alternatywnie)
Elastyczna, cementowa zaprawa klejąca do wszystkich okładzin ceramicznych, na po25 kg
sadzkach i ścianach, do pomieszczeń suchych i mokrych, do basenów, na balkony,
kolor: szary
tarasy i fasady, do wyrównującego szpachlowania podłoży mineralnych w zakresie
grubości 1–5 mm. Klasa C2TE wg EN 12004.

4,0–6,0 kg/m2
dla pacy zębatej
8–10 mm

PCI Seccoral® 1K
Jednokomponentowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca do zespolonych hydroizolacji podpłytkowych typu średniego i ciężkiego pod okładzinami
płytkowymi, do zbiorników wody użytkowej, do fundamentów i ścian piwnicznych od
strony gruntu i od strony pomieszczeń, do basenów, balkonów i tarasów. Klasa CM
01P wg EN 14891.

3,5; 15 kg
kolor: szary

1,9–2,5 kg/m2

PCI Seccoral® 2K Rapid (alternatywnie)
Dwukomponentowa, elastyczna, cementowa, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca
do zespolonych hydroizolacji podpłytkowych typu średniego i ciężkiego pod okładzinami płytkowymi, do zbiorników wody użytkowej, do fundamentów i ścian piwnicznych od strony gruntu i od strony pomieszczeń, do basenów, balkonów i tarasów.
Klasa CM 02P wg EN 14891.

25 kg
kolor: szary

1,9–2,5 kg/m2

PCI Barraseal® 2K Objekt (alternatywnie)
Dwukomponentowa elastyczna zaprawa do uszczelnień powłokowych i ochrony
powierzchni betonowych w budownictwie lądowym i wodnym oraz do wykonywania
izolacji podpłytkowych w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach
i w basenach kąpielowych. Spełnia wymagania normy EN 1504‑2 i EN 14891.

32,5 kg
kolor: szary

1,9–2,5 kg/m2

PCI DIN-Polyband
Sznur dylatacyjny z polietylenu do wbudowywania w dylatacjach pod uszczelniaczami
50 m
silikonowymi i poliuretanowymi PCI, w miejscach suchych i mokrych: nieckach
kolor: szary
basenowych, na balkonach i tarasach, w zbiornikach wody pitnej i użytkowej,
w oczyszczalniach ścieków, na fasadach. Średnica: 10 mm.
PCI Nanofug® Premium
Elastyczna, bardzo szybkowiążąca, cementowa zaprawa do spoinowania okładzin
ceramicznych i szklanych na posadzkach i ścianach, narażonych na wysokie
obciążenia mechaniczne i naprężenia wywołane zmianami temperatury, do balkonów,
tarasów i fasad, do płytek kamiennych niewrażliwych na przebarwienia. Klasa CG2WA
wg EN 13888. Szerokość spoiny: 1–10 mm (z dodatkowym kruszywem do 50 mm).

5 kg
kolory: 28
odcieni wg karty
technicznej

0,4 kg/m2 dla płytek
30 × 30 cm i fugi
5 × 8 mm

PCI FT® Megafug (alternatywnie)
Elastyczna, szybkowiążąca, cementowa zaprawa do spoinowania okładzin ceramicznych na posadzkach i ścianach, narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne
i naprężenia wywołane zmianami temperatury, do balkonów, tarasów i fasad,
do niechłonnych polerowanych płytek kamiennych. Klasa CG2WA wg EN 13888.
Szerokość spoiny: 1–10 mm.

25 kg
kolor: 5 odcieni
wg karty
technicznej

0,4 kg/m2 dla płytek
30 × 30 cm i fugi
5 × 8 mm

PCI Elritan® 140
Jednokomponentowy, chemoodporny uszczelniacz poliuretanowy do elastycznego
spoinowania okładzin ceramicznych, do wypełniania styków tych okładzin z innymi
elementami budowlanymi, do balkonów i tarasów, do uszczelniania dylatacji nawierzchni betonowych i brukowych dróg i parkingów. Klasa F EXT-INT CC 25 HM wg
EN 15651‑1.

400 ml
kolory: cementowoszary,
piaskowoszary

200 ml/m dla spoin
20 × 10 mm
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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.

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

