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Kompletnie prosty – po prostu kompletny
Przejrzysty, a mimo to kompletny: podstawowy asortyment PCI – Płytki jest zredukowany do najistotnieszych produktów, oferując przy tym wszystko, czego
potrzebujecie. Pokrywa on większość Waszych codziennych wyzwań przy układaniu płytek bez konieczności rezygnacji z bezpieczeństwa stosowania produktów,
komfortu aplikacji czy estetyki.
Podstawowy asortyment, doskonale wzajemnie dostosowany, umożliwia dystrybutorom i wykonawcom proste, jak nigdy dotąd, sięganie do właściwego produktu. Niezależnie od właśnie oczekującego zadania: przygotowania, wyrównania,
uszczelnienia, ułożenia czy zaspoinowania.
Asortyment PCI – Płytki pomoże Wam zachować orientację, a na budowie zapewni on efektywność i bezpieczeństwo. W razie pytań pomocą służą Wam pracownicy serwisu PCI. Czego chcieć więcej?
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Przygotowanie
4

Vorbereiten

„Środek gruntujący jest elementem w bardzo wysokim stopniu
wpływającym na prawidłowe wykonanie okładziny – i w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa kamieniem węgielnym dla całego
układu warstw w renowacji lub wznoszeniu nowego obiektu.”
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Przygotowanie

Środek gruntujący, który potrafi więcej
PCI Gisogrund®
Grunt dyspersyjny do chłonnych podłoży mineralnych

Poprawiający przyczepność i działający ochronnie środek gruntujący PCI Gisogrund® jest naprawdę wszechstronny. Chroni
on szpachlówki wyrównawcze i cienkowarstwowe zaprawy
klejowe przed zbyt szybką utratą wody, wydłuża czas otwarty
klejenia, poprawia przyczepność i zapobiega powstawaniu rys
skurczowych. Może być stosowany we wnętrzach i na zewnątrz
budynków, na ścianach i posadzkach.

Zalety produktu


Mrozoodporny do -10ºC, co upraszcza składowanie i transport



Ogranicza przenikanie wilgoci, co ma znaczenie zwłaszcza
przy układaniu płytek wielkoformatowych

Dzięki niebieskiemu kolorowi kontrolnemu PCI Gisogrund® umożliwia dokładne
nałożenie na powierzchnię.

Właściwości produktu


Polepsza wytrzymałość i nośność podłoży i podnosi przyczepność płytek, tynków i tapet



Rozcieńczalny wodą i zapewniający przyczepność; kleje do
płytek PCI mają zapewnioną przyczepność na powierzchniach zagruntowanych środkiem PCI Gisogrund®



Chroni jastrychy na bazie siarczanu wapnia / anhydrytu przed
tworzeniem się etryngitu
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Przygotowanie

Z gruntu lepiej
PCI Gisogrund® 404
Specjalny grunt do podłoży chłonnych, niechłonnych i drewnianych

Specjalny środek gruntujący, poprawiający przyczepność i ochronny PCI Gisogrund® 404 na podłoża chłonne
i niechłonne sprawdza się we wnętrzach i na zewnątrz. Specjalnie przydatny do jastrychów anhydrytowych, z asfaltu lanego
i magnezytowych, do podłogowych mas wyrównawczych
i klejów do płytek.
Ale także na płytkach ceramicznych pod układane następnie
podłogowe masy wyrównawcze i kleje do płytek lub na podłogi
z desek drewnianych, płyty wiórowe oraz płyty OSB.

Zalety produktu


Wszechstronne zastosowanie – zależnie od stopnia rozcieńczenia przydatny do każdego podłoża



Krótki czas do położenia następnego materiału, już po ok. 30
do 60 minutach.



Specjalny środek gruntujący do mas szpachlowych na wrażliwych podłożach.

PCI Gisogrund® 404 w fioletowym kolorze kontrolnym umożliwia wysoką przyczepność mas wyrównawczych i klejów od każdorazowego podłoża.

Właściwości produktu


Rozcieńczalny wodą, z możliwością dostosowania do chłonności podłoży



Wysoka przyczepność, bezpieczne układanie okładzin i jastrychów na każdorazowym podłożu
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Wyrównanie
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Wyrównanie

„Najważniejszą cechą optymalnego wyrównania jest to, że wykonuje się je szybko i prosto – oraz że uzyskuje się gładką i równomierną powierzchnię. PCI Pericem® 515 i PCI Pericret® spełniają
te wymagania, są proste w aplikacji, a przede wszystkim mają
wielostronne zastosowanie.”
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Wyrównanie

Wyprostuj nierówności
PCI Pericem® 515
Zaprawa wyrównawcza pod okładziny

Do wyrównywania i naprawy szorstkich, nierównych posadzek
betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych (także
jastyrychów z ogrzewaniem podłogowym) oraz jastrychów
z lanego asfaltu bez ogrzewania. okładzin ceramicznych przed
ułożeniem okładzin, np. ceramicznych i z kamienia naturalnego. Dla uzyskania płaskich powierzchni w miejscach suchych
i wnętrzach.

Zalety produktu


Szybko twardniejący dla zapewnienia szybkiego postępu
robót



Zdatny do pompowania dla łatwego i efektywnego wbudowania

Racjonalne i ekonomiczne wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy PCI Pericem® 515 przed ułożeniem okładzin.

Właściwości produktu


Łatwo rozpływny, pozwala na aplikację przy niewielkim nakładzie pracy



Szybko twardnieje, już po ok. 3 godzinach można układać
płytki ceramiczne



Do warstw o grubościach 1–15 mm, z dodatkowym kruszywem do 30 mm
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Wyrównanie

Wielostronne szybkie wyrównywanie
PCI Pericret®
Zaprawa wyrównawcza do posadzek, ścian i sufitów

Multitalent do wyrównań na posadzkach, ścianach i sufitach –
we wnętrzach i na zewnątrz. Zaprawa wyrównawcza nadajaca
się do podłoży z betonu i muru, tynków wapienno-cementowych i cementowych, płyt kartonowo-gipsowych i tynków
gipsowych oraz do istniejących okładzin ceramicznych. Idealna
jako zaprawa gruntująca lub wyrównawcza przed nakładaniem
tynków zacieranych, drapanych lub pastowatych oraz przed
układaniem płytek. Przydatna także do wyrównania posadzek
betonowych i jastrychów cementowych, wykonywania warstw
wyrównawczych ze spadkiem oraz do montażu płyt budowlanych z pianki sztywnej PCI PowerBoard.

Zalety produktu


Szybko wiążący – już po ok. 2 godzinach można przyklejać
płytki



Wielostronny w zastosowaniu przy niezwykłym komforcie
aplikacji



Bardzo zróżnicowane grubości warstwy: 3–50 mm

Preparat PCI Pericret® jest bardzo łatwy w aplikacji.

Właściwości produktu


Wodoodporny, odporny na wpływy pogodowe i mróz, uniwersalne zastosowanie we wnętrzach i na zewnątrz



Po dodaniu wody plastyczny i elastyczny, łatwy w aplikacji



Twardnieje prawie bez naprężeń
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Uszczelnienie
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Uszczelnienie

„Podstawowym warunkiem bezpiecznego korzystania z natrysków i pomieszczeń wilgotnych jest niezawodne i bezusterkowe
uszczelnienie podpłytkowe. Firma PCI oferuje w tym celu warianty
rozwiązań pewnych oraz szybkich i łatwych w stosowaniu.”
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Uszczelnienie

Nowe wrażenia komfortu w uszczelnianiu
PCI Seccoral® 1K
Elastyczna zaprawa uszczelniająca do uszczelniania podłoży pod okładziny ceramiczne na balkonach, tarasach i w natryskach

PCI Seccoral® 1K jest najbardziej komfortową 1-składnikową, elastyczną, cementową zaprawą uszczelniającą na rynku.
Dzięki specjalnej kombinacji surowców posiada wyjątkowo
kremową i elastyczną konsystencję. Wykonawca bez trudu
i większego wysiłku nakłada uszczelnienie na powierzchniach
ścian lub posadzek. Jedyna w swoim rodzaju konsystencja
materiału predystynuje produkt szczególnie do stosowania na
większych powierzchniach.

Zalety produktu


Bardzo wysoki komfort aplikacji dzięki kremowej konsystencji
materiału i długiemu czasowi użycia



Szybko wiążący – już po ok. 5 godzinach można przyklejać
okładziny



Prawie bezwonny, co sprzyja przyjemnej pracy i użytkowaniu

PCI Seccoral® 1K oferuje dzięki swojej niezwykle kremowej konsystencji najwyższy komfort użycia i nową jakość premium – przy jednoczesnej oszczędności
czasu.

Właściwości produktu


Mostkuje rysy, wysokie bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia wtórnych zarysowań podłoża



Twardnieje bez zarysowań, powłoka nie rozrywa się i nie
odpada



Pewność przyczepności, nie wymaga specjalnego gruntowania ani warstwy sczepnej



Optymalna przyczepność przy przyklejaniu kształtek i manszet uszczelniających



Niewielkie zużycie: 2,5 kg/m2 przy 2 mm grubości suchej
warstwy
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Uszczelnienie

Błyskawicznie wszystko szczelne
PCI Seccoral® 2K Rapid
Szybko wiążąca, zabezpieczająca zaprawa uszczelniająca do uszczelniania pod okładzinami ceramicznymi oraz do zewnętrznych ścian piwnic oraz fundamentów

Czasem trzeba po prostu działać szybko. Zaprawa uszczelniająca PCI Seccoral® 2K Rapid do uszczelniania pod okładzinami ceramicznymi już po ok. 4 godzinach nadaje się do przeklejania płytek ceramicznych lub z kamienia naturalnego – przy
równoczesnym długim czasie użycia, sprzyjającym komfortowej
pracy. Jest to szczególnie pomocne w robotach remontowych
wykonywanych w warunkach presji czasowej.
Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca dopuszczona jest do
wykonywania robót zarówno w pomieszczeniach wilgotnych,
jak i w basenach pływackich.

Zalety produktu


Szybko wiążący – już po ok. 4 godzinach pozwala na przy-

Zabezpieczająca zaprawa uszczelniająca spełnia wymagania nowej normy
uszczelnieniowej.

klejanie okładzin


Bardzo wysoki komfort aplikacji dzięki kremowej konsystencji
materiału i długiemu czasowi użycia

Właściwości produktu


Działa oddylatowująco i redukuje naprężenia, może być
stosowany na jastrychach cementowych, gdy tylko można na
nie wchodzić, po czym można na nim wykonywać okładzinę
ceramiczną



Bardzo elastyczny, dzięki niezwykle kremowej konsystencji
łatwy w aplikacji metodą malowania lub szpachlowania



Prawie bezwonny, nie wytwarza żadnych nieprzyjemnych,
drażniących zapachów.
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Uszczelnienie

Uszczelniać niezawodnie i zgodnie z normą
Rodzina produktów PCI Pecitape®
Specjalne produkty uszczelniające na ścianę i podłogę

Specjalne kołnierze, kształtki i taśmy uszczelniające przekrywają miejsca krytyczne, jak na przykład obszary połączeń między
ścianą a posadzką. Nowością jest taśma uszczelniająca do
wanien PCI Pecitape® WDB. Została ona zbadana w systemie
z produktami uszczelniającymi PCI, co jest udokumentowane
ogólnobudowlanym świadectwem z badań (niem. abP).
Szczególnie pewne staje się uszczelnienie pod spoiną silikonową ze zbrojeniem ze stali szlachetnej PCI Pecitape® Protect.
Jeśli elastyczny materiał uszczelniający na przykład zostanie
w toku konserwacji wycięty, taśma uszczelniająca do wanien
PCI Pecitape® WDB pozostaje nietknięta.

Zalety produktu


Wysoka elastyczność



Z wartościami dodanymi w postaci sprawdzonych funkcji

PCI Pecitape® WDB – jedyna taśma uszczelniająca do wanien posiadająca
ogólnobudowlane świadectwo z badań.

izolacji akustycznej i odporności na cięcie.


Pewny: zbadany w systemie z materiałami uszczelniającymi PCI

Właściwości produktu
Dźwiękoszczelna taśma uszczelniająca do wanien PCI
Pecitape® WDB wanien kąpielowych i natrysków


Do uszczelnienia brzegów natrysków i wanien przy ścianie



Jako trwała niezawodna przegroda wodochronna za spoiną
silikonową



Z paskiem dźwiękoszczelnym dla efektywnej izolacji akustycznej



Możliwość dodatkowego zintegrowania taśmy chroniącej
przed cięciem PCI Pecitape® Protect

Zbrojenie ze stali szlachetnej PCI Pecitape® Protect jako
taśma chroniąca przed cięciem dla wszystkich elastycznych materiałów uszczelniających


Zapobiega zniszczeniu uszczelnienia przy wycinaniu elastycznych materiałów uszczelniających



Przydatne do wszystkich rodzajów szczelin dylatacyjnych



Samoprzylepny pasek do pewnego zamocowania na połączeniach ściana/ściana i ściana/posadzka
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Uszczelnienie

Szczelnie w okamgnieniu
PCI Lastogum®
Wodoszczelna, elastyczna powłoka ochronna pod okładzinami ceramicznymi w kabinie natryskowej
i łazience

Wodoszczelna, elastyczna powłoka ochronna pod okładzinami ceramicznymi w kabinie natryskowej i łazience nadaje się
do aplikacji wałkiem lub pędzlem malarskim, a także metodą
szpachlowania, zarówno na ścianie, jak i na posadzce. Opracowana specjalnie dla obszarów mokrych o klasach oddziaływania wody W0-I, W1-I, W2-I. Niezawodnie chroni wrażliwe
na wilgoć, mineralne i inne chłonne podłoża, jak na przykład
tynki gipsowe, dyle gipsowe, płyty gipsowo-włóknowe i kartonowo-gipsowe (np. Rigips), drewniane płyty wiórowe i jastrychy
anhydrytowe.

Zalety produktu


Szybko wiążący – już po ok. 2 godzinach można przyklejać
okładziny



PCI Lastogum® nakłada się na podłoże bez rozcieńczania wałkiem, pędzlem lub
przez szpachlowanie.

Możliwość nieniszczącej kontroli grubości powłoki na budowie, zgodnie z normą

Właściwości produktu


Wodoszczelny, chroni podłoża wrażliwe na wilgoć



Odkształcalny, kompensuje naprężenia, odkształcenia podłoża, wahania temperatury i wstrząsy



Mostkujący rysy, wysokie bezpieczeństwo także w razie
wystąpienia wtórnych zarysowań podłoża
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Układanie na ścianie/posadzce
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Układanie na ścianie/posadzce

„Zaprawy klejące do płytek PCI łączą komfort użycia z wysoką
wydajnością pracy. Uzyskasz dzięki nim niezawodne efekty przy
układaniu płytek – czy to na ścianie, czy na posadzce. Zaoszczędzisz w ten sposób czas i pieniądze.”
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Układanie na ścianie/posadzce

Produkt do wszystkiego
PCI Flexmörtel® S1
Odkształcalny klej do płytek do wszystkich okładzin ceramicznych

Odkształcalny klej do płytek ujawnia swoją mocną stronę
zwłaszcza przy układaniu płytek ceramicznych na jastrychach
z ogrzewaniem podłogowym. Nadaje się on ponadto do
powierzchni zewnętrznych i do układania płytek w basenach
pływackich, plażach wokółbasenowych, pomieszczeniach
mokrych i chłodniach – na ścianach i posadzkach. Do warstw
kleju o grubościach od 1 do 10 mm.

Zalety produktu


Szybki postęp robót – układanie płytek na jastrychach cementowych już od ≤ 4% wilgotności szczątkowej CM



Zróżnicowane konsystencje do układania płytek metodą
cienkowarstwową, rozpływną i średniowarstwową oraz do
szpachlowania w zakresie grubości do 10 mm

Do układania płytek na jastrychach cementowych już od ≤ 4% wilgotności
szczątkowej CM.

Właściwości produktu


Odkształcalny, kompensuje naprężenia wywołane wahaniami
temperatury i skurczem



Niski spływ, także w przypadku ciężkich płytek



Wodoodporny i wytrzymały na temperatury od -30ºC do
+80ºC, uniwersalny w zastosowaniu: we wnętrzach i na
zewnątrz, na ścianach i posadzkach
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Układanie na ścianie/posadzce

Specjalista od posadzek
PCI Flexmörtel® S1 Flott
Odkształcalny klej dedykowany do wielkoformatowych płytek posadzkowych

Odkształcalny klej do płytek nadający się szczególnie do
wielkoformatowych płytek posadzkowych. Pozwala na niemal
pełnopodsadzeniowe układaniemwielkoformatowych płytek
kamionkowych i gresowych, ale także okładzin o znacznie zróżnicowanej grubości, jak cotto czy lastriko; także niewrażliwe
na przebarwienia kamienie naturalne. Idealny do ogrzewania
posadzkowego oraz silnie obciążonych powierzchni przemysłowych. Do warstw kleju o grubościach od 1 do 15 mm.

Zalety produktu


Szybki postęp robót – układanie płytek na jastrychach cementowych już od ≤ 4% wilgotności szczątkowej CMj, nadaje
się do równoczesnego wyrównywania podłoża i przyklejania
okładziny



Najwyższy komfort użycia – długi czas otwarty, szybkie
wiązanie



Zróżnicowana konsystencja

Idealny do układania wielkoformatowych płytek posadzkowych

Właściwości produktu


Niski spływ, zapobiega zsuwaniu się na ścianie ciężkich
i wielkoformatowych płytek



Szczególnie wysoki komfort użycia, długi czas użycia – do
3 godzin



Krótki czas wiązania, już po ok. 6 godzinach możliwość
fugowania okładziny



Do wyrównywania podłoży i do układania płytek profilowanych na zaprawie klejącej o grubości od 1 do 15 mm
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Układanie na ścianie/posadzce

Niezawodny
PCI Flexmörtel® S2
Wysokoodkształcalny klej do płytek do wszystkich okładzin ceramicznych

Wysokoodkształcalny klej do płytek nadający się do wszystkich okładzin ceramicznych – szczególnie do płytek wielkoformatowych na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym. We
wnętrzach i na zewnątrz, na ścianach i posadzkach. Zarówno
do układania płytek w basenach pływackich, na plażach
wokółbasenowych, w pomieszczeniach mokrych i chłodniach,
jak i do naprawy i wyrównywania niewielkich nierówności na
powierzchniach ścian i posadzek przed przyklejaniem płytek.
Do warstw kleju o grubościach od 1 do 10 mm.

Zalety produktu


Bardzo szybki postęp robót – układanie płytek na jastrychach
cementowych już od wieku > 3 dni (gdy tylko nadają się do
wchodzenia)



Najwyższa niezawodność dzięki najlepszej wytrzymałości na
odrywanie i ekstremalnej elastyczności



Wyraźna oszczędność czasu – dzięki możliwości układania
płytek na jastrychach cementowych i jastrychach z ogrzewaniem podłogowym gdy tylko można na nie wchodzić

Do układania płytek na jastrychach cementowych/ cementowych jastrychach
z ogrzewaniem podłogowym już od wieku > 3 dni (gdy tylko nadają się do
wchodzenia)

Właściwości produktu


Wysoka stabilność, brak ryzyka zapadania się ciężkich płytek
posadzkowych



Wysokookształcalny, kompensuje wahania temperatury i naprężenia w podłożu



Wysoka wytrzymałość na odrywanie, uzyskuje podwójną
wytrzymałość na odrywanie w stosunku do wymaganej



Wodoodporny i wytrzymały na temperatury od -30ºC do
+80ºC
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Układanie na ścianie/posadzce

Ekskluzywny
PCI Nanolight®
Lekki, uniwersalny, elastyczny klej do wszelkich podłoży i wszystkich okładzin ceramicznych

Uniwersalna, elastyczna zaprawa klejąca to produkt „jeden
do wszystkiego”: do wszystkich podłoży i wszystkich okładzin
ceramicznych. Dzięki swojej wysokiej stabilności błyszczy
zwłaszcza przy układaniu dużych i ciężkich płytek na ścianach
i posadzkach. Technologia lekkich zapraw zapewnia dzięki
specjalnym dodatkom i jedynej w swoim rodzaju kombinacji
napełniaczy wysoką wydajność, zwiększony zakres stosowania
i użycie oszczędzające siły fizyczne wykonawcy. Do warstw
kleju o grubościach od 1 do 10 mm.

Zalety produktu


Wysoki komfort użycia dzięki specjalnym lekkim napełniaczom



Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków i jedynej w swoim rodzaju kombinacji napełniaczy:
do 45% bardziej wydajny niż typowe kleje PCI do płytek nie
wykorzystujące technologii lekkich zapraw



Wysoka stabilność, szczególnie przy układaniu wielkoformatowych płytek na ścianach i posadzkach

Uniwersalne spektrum zastosowania – do wszelkich podłoży i wszystkich okładzin ceramicznych.

Właściwości produktu


Niskopylący – umożliwia czyste wykonywanie robót renowacyjnych w obszarach użytkowanych i zapewnia znacznie
mniejsze obciążenie dróg oddechowych, co pozytywnie
wpływa na zdrowie



Niewielka masa, większy komfort przy noszeniu



Odkształcalny, kompensuje naprężenia w podłożu wywołane
wahaniami temperatury
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Układanie na ścianie/posadzce

Oszczędzający czas i koszty
PCI FT® Extra
Elastyczny klej do płytek do wszystkich okładzin ceramicznych

Ekastyczny klej do płytek nadający się do wszystkich okładzin
ceramicznych. Do wnętrz i na zewnątrz, do ścian i posadzek.
Do stosowania na licznych podłożach, jak np.: jastrychy cementowe, przeszlifowane jastrychy anhydrytowe lub rozpływne
jastrychy gipsowe, beton, jastrychy z ogrzewaniem, asfalt lany
(tylko we wnętrzach), płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe, dyle gipsowe i tynki gipsowe oraz płyty budowlane. Do
warstw kleju o grubościach od 1 do 10 mm.

Zalety produktu


Najlepszy stosunek ceny do jakości



Stabilny

Przy użyciu kleju PCI FT® Extra można bezpiecznie układać płytki fajansowe na
alternatywnym uszczelnieniu PCI Lastogum®.

Właściwości produktu


Wysoka zwilżalność, nadaje się także do okładzin z gresowychj i na słabo chłonnych podłożach (np. betonie wylanym
w gładkich deskowaniach)



Niski spływ, nie wymaga klinowania. Przyklejone uzyskują
natychmiastową przyczepność, lecz ich położenie może być
korygowane
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Układanie na ścianie/posadzce

Linie zapraw klejących PCI
Linia PCI Flex
Wydajne zaprawy w technologiach S1 i S2


Właściwości: technologie S1 i S2 gwarantują najwyższy stopień
bezpieczeństwa i maksymalny komfort użycia na trudnych
podłożach, w robotach wykonywanych pod presją czasu oraz
z wykorzystaniem trudnych materiałów i formatów



Klasyfikacja: Wszystkie produkty linii PCI Flex posiadają parametry znacznie przewyższające wymagania normowe



Wygląd: punktowane wzornictwo opakowań

Linia PCI Nano
Wydajne produkty w technologii lekkich zapraw


Właściwości: lekkie zaprawy klejące o wysokim komforcie użycia (kremowa konsytencja), zwiększona wydajność i podwyższony komfort noszenia (opakowania 15 kg zamiast 25 kg)



Klasyfikacja: wszystkie produkty linii PCI Nano spełniają wymagania nornowe



Wygląd: wzornictwo opakowań w paski ze zintegrowanym
uchwytem do noszenia

Linia PCI FT
Komfortowe produkty bazowe


Właściwości: wysoki komfort użycia, przydatne do wielu zastosowań standardowych



Klasyfikacja: wszystkie produkty linii PCI FT spełniają wymagania nornowe



Wygląd: czerwone wzornictwo opakowań
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Spoinowanie
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Spoinowanie

„Do pierwszorzędnego, trwałego i optycznie eleganckiego spoinowania potrzebujesz niezawodnej zaprawy, która zapewni nie
tylko trwałość, ale także estetyczny wygląd. Zaprawy do spoinowania Premium produkcji PCI są przy tym zawsze pierwszym
wyborem.”
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Spoinowanie

Piękno w jego najbardziej uniwersalnej postaci
PCI Nanofug® Premium
Uniwersalna, elastyczna zaprawa do spoinowania do wszystkich płytek i kamieni naturalnych

Uniwersalna, elastyczna zaprawa do spoinowania jest prawdziwym omnibusem i jest zalecana także do spoin o wysokich
wymaganiach optycznych. Spoina Premium doskonale nadaje
się do wszystkich płytek i wszystkich kamieni naturalnych. Do
wszystkich rodzajów i formatów. Dzięki swej niepowtarzalnej
kombinacji zalet w postaci właściwości technicznych i optycznych jest to pewny wybór dla wykonawców, inwestorów i projektantów. Do spoin o szerokościach od 1 do 10 mm.

Zalety produktu


Najgładsza powierzchnia i brylantowa kolorystyka dla spoin
o bardzo wysokich wymaganiach optycznych



Długi czas uzycia – ok. 40 minut i jednocześnie wczesna
dojrzałość do wchodzenia – po ok. 2 godzinach



W 28 różnych kolorach

Do spoin o bardzo wysokich wymaganiach optycznych

Właściwości produktu


Ulepszona ochrona przed określonymi grzybami pleśniowymi
i mikroorganizmami



Bardzo łatwy do czyszczenia dzięki efektowi Easy-to-clean
i odporny na kwaśne środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym
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Spoinowanie

Dziecinna łatwość / indywidualna aranżacja
PCI Durapox® Premium / PCI Durapox® Premium Multicolor
Epoksydowe zaprawy do spoinowania i przyklejania płytek

Epoksydowa zaprawa PCI Durapox® Premium odznacza się
w trakcie spoinowania elastycznością podobną do fug cementowych. Można ją aplikować wygodnie jedną ręką i to bez
użycia jakichkolwiek specjalnych narzędzi. Niewielkie opakowanie idealnie nadaje się do prywatnych natrysków o powierzchni
od 1 do 2 m2. Szczególnie zdatna do spoinowania powierzchni
o wysokich wymaganiach optycznych, np. płytek, mozaiki
i gresu. Do chemoodpornego i wodoszczelnego przyklejania
i spoinowania okładzin ściennych i posadzkowych. Do spoin
o szerokościach od 1 do 20 mm.
Z zaprawą PCI Durapox® Premium Multicolor znajdziesz
odpowiednią spoinę dla każdej płytki. Dla nieograniczonych
możliwości aranżacji. W pełni według Twojego gustu.

Zalety produktu


Bardzo elastyczny w spoinowaniu, podobnie do fug cementowych



Zmywanie bez pozostawiania zacieków epoksydowych za
pomocą PCI Durapox® Finish



W 17 brylantowych kolorach dla indywidualnych designerów

Szczególnie do spoinowania powierzchni o wysokich walorach optycznych, jak
np. płytki, mozaika itd.

Właściwości produktu


Najprostsze spoinowanie – tylko jedną ręką



Brylantowa i jednolita powierzchnia spoiny



Bardzo łatwy do czyszczenia dzięki efektowi Easy-to-clean

i odporny na kwaśne środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym
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Spoinowanie

Perfekcyjne wypełnianie spoin połączeniowych i szczelin dylatacyjnych
PCI Silcofug® E
Elastyczny uszczelniacz do wnętrz i na zewnątrz

Elastyczny uszczelniacz wypełniający spoiny narożne i połączeniowe oraz szczeliny dylatacyjne w pomieszczeniach
sanitarnych, na pływalniach włącznie z basenami i plażami
oraz na balkonach i tarasach. Może być stosowany do szkła,
aluminium, drewna, emalii, ceramiki, twardego PCW i akrylu
sanitarnego.

Zalety produktu


Bardzo dobry profil użycia zapewniający szybkie i optycznie
piękne efekty



Zapobiega porażeniu uszczelniacza grzybami i pleśnią
PCI Silcofug® E jest odporny na standardowe domowe środki czyszczące i odkażające; wypełnioną spoinę można bez problemów czyścić.

Właściwości produktu


Elastyczny – kompensuje przemieszczenia rozciągające lub
spęczające do 20% szerokości spoiny



Bezpieczny – może być stosowany na ścianach i posadzkach
w zakładach przetwórstwa żywności
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Odporny na domowe środki czyszczące i odkażające



Sieciuje kwaśno, dostępny w 30 kolorach

Przegląd kolorów spoin PCI
PCI Durapox® Premium

PCI Nanofug® Premium

Odcienie biało-szaro-czarne

Odcienie biało-szaro-czarne

Odcienie brązowe
N eu

Odcienie brązowe

20 biały

11 jaśmin

02 beż bahama

43 pergamon

12 anemon

23 świetlistoszary

03 karmel

44 topaz

27 beż jurajski

16 srebrnoszary

55 orzechowobrązowy

23 świetlistoszary

02 beż bahama

21 jasnoszary

57 brąz sarni

16 srebrnoszary

53 żółtobrązowy

22 piaskowoszary

05 średniobrązowy

18 manhattan

03 karmel

31 cementowoszary

41 ciemnobrązowy

21 Hellgrau

54 klon

19 bazalt

22 Sandgrau

55 orzechowobrązowy

47 antracyt

31 cementowoszary

56 ziemistobrązowy

40 czarny

19 bazalt

57 brąz sarni

47 antracyt

05 średniobrązowy

01 brylantowa biel

43 pergamon

11 jaśmin

N eu

N eu
N eu

N eu
N eu
N eu
N eu

N eu
61 łupkowoszary

N eu
58 mahoń

N eu
40 czarny

59 mokka

41 ciemnobrązowy

N eu
60 czarnobrązowy

Druckbedingte Farbabweichungen möglich
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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: grudzień 2020. Wydanie: grudzień 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

