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Wprowadzenie
Rosnące oczekiwania w zakresie orga-

mu izolacji i produktów do wyklejania

nizacji spędzania wolnego czasu oraz

okładzin ceramicznych jest centralnym

coraz większej świadomości ludzi co

punktem technologii basenowych.

do potrzeby uprawiania sportów skła-

Z ponad sześćdziesięcioletnim

niają architektów do projektowania

doświadczeniem w opracowaniu wyso-

a inwestorów do budowy coraz bardziej

ko jakościowych, łatwych w użyciu

skomplikowanych w formie basenów

i długotrwale skutecznych systemów

z coraz bardziej urozmaiconym zaple-

izolacji i produktów do kompleksowe-

czem i coraz bardziej wyrafinowanymi

go wyklejania okładzin PCI Augsburg®

atrakcjami wodnymi. Jest rzeczą istot-

zdobyła uznanie wśród inwestorów,

ną, aby inwestycje te oparte były na

projektantów i firm wykonawczych.

rozwiązaniach systemowych, dokładnie

Do dyspozycji projektantów, architek-

i z detalami zaprojektowanych i w koń-

tów, wykonawców i inwestorów na

cu wykonane przez renomowane fir-

terenie Polski stoją Regionalni Doradcy

my wykonawcze, posiadające w tym

Techniczno-Handlowi oraz konsul-

zakresie bogate doświadczenie oraz

tanci z Działu Wsparcia Technicznego

wykwalifikowane kadry.

PCI, posiadający odpowiednie przy-

Temat bezpieczeństwa i skuteczności

gotowanie zawodowe, pozwalające na

dobranej technologii jest nad wyraz

wsparcie techniczne na każdym etapie

ważny. Dobór prawidłowego syste-

inwestycji.
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Niniejsza broszura omawia rozwiązania systemowe związa-

 DIN 51 097 - Badania okładzin podłogowych. Określenie

ne z układaniem okładzin ceramicznych w pływalniach, ze

właściwości antypoślizgowych. Pomieszczenia mokre

szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

przeznaczone do chodzenia bez obuwia

 basen;
 korona basenu;
 plaża wokół basenu;
 pomieszczenia mokre;
 pomieszczenia suche;
 sauny parowe;
 uruchamianie basenu;
 remontowanie, naprawianie basenu i jego późniejsza
eksploatacja;
 czyszczenie i pielęgnacja okładzin ceramicznych.
Istotnym warunkiem poprawnego funkcjonowania basenów
jest staranność w zaprojektowaniu detali oraz w wykonawstwie budowlanym obiektu. W projektowaniu i wykonawstwie
pomocne będą Państwu następujące wyszczególnione normy i instrukcje:
 PN-EN 206‑1 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości,
produkcja i zgodność
 PN-EN 12 004 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

 Instrukcje Niemieckiego Towarzystwa Kąpielowego
(Deutsche Gesellschaft fuer das Badewesen)
 Instrukcja ZDB (Centralny Związku Niemieckiego Przemysłu
Budowlanego) Okładziny ceramiczne w budowie pływalni
Kolejne kryteria poprawnego funkcjonowania pływalni to:
 zgodna z przepisami hydraulika basenowa;
 wydajność filtrowania dopasowana do wielkości basenu;
 higiena basenu.
Przy budowie basenów najczęściej stosowana jest konstrukcja żelbetowa.
Baseny można tez podzielić ze względu na ich przeznaczenie na:
 prywatne;
 publiczne;
 hotelowe;
 terapeutyczne;
 sportowe;
 rekreacyjne.

 PN-EN 13 813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich
wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania
 PN-EN 13 888 Zaprawy do spoinowania płytek –
Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie
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Korona
basenu
O wyborze systemu korony basenu
decyduje między innymi jego przeznaczenie, wielkość i sposób cyrkulacji wody, zakres falowania, technika
uszczelnienia oraz optyka. Zależnie od
położenia lustra wody w stosunku do
plaży wokół basenu rozróżniamy wysoko lub nisko położone systemy rynnowe. Wybierając system korony basenu
należy wziąć pod uwagę następujące
kryteria:
 unikanie tworzenia skupisk chloru;
 dobra widoczność powierzchni wody
dla ratowników;
 szybkość uspokojenia wody;
 odpowiednie ukształtowanie i zwy-

Eliminacja możliwości niepożądanej migracji wody w przestrzeni między rynną przelewową a plażą
– poprzez wypełnienie tego obszaru epoksydową zaprawą PCI Bauharz + PCI Quarzsand F32.

miarowanie przekroju rynny.

Uszczelnienie korony basenu
z wysokim lustrem wody
(system „Wiesbaden nowy”)

2
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1

Systemy korony basenu z niskim poziomem lustra wody (PLW)

System „Wiesbaden stary”

System „Skimmer”

Systemy korony basenu z wysokim poziomem lustra wody (PLW)

1

PCI Silcofug ® E

2

PCI Nanolight® lub PCI FT® Extra

3

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

4

PCI Carrament®

5

PCI Bauharz® + PCI Quarzsand F32

6

PCI Polyfix® plus
lub PCI Polyfix® plus L

7

taśma uszczelniajaca
do szczelin dylatacyjnych

8

PCI Pecitape® Objekt

9

PCI DIN-Polyband

10

PCI Durafug® NT
lub PCI Durapox® Premium

11

PCI Flexmörtel® S1 Flott

System fiński

System „St. Moritz”

System „Zurich”

System „Wiesbaden nowy“
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Termy Bad Wörishofen

Baseny żelbetowe
Przy budowie basenów pływackich

nienia wodą chlorowaną, trwającego

stosuje się najczęściej konstrukcję żel-

co najmniej 14 dni. Podłoże musi być

betową. Konstrukcja nośna budowli

nośne. Wymaga to jego mechaniczne-

musi być pozbawiona rys i wodosz-

go przygotowania poprzez piaskowa-

czelna. Beton podczas twardnie-

nie, śrutowanie (Blastrac) lub obróbkę

nia kurczy się. Zgodnie z instrukcją

strumieniem wody pod wysokim ciśnie-

D 25.01 Niemieckiego Towarzystwa

niem. Usuwane są wtedy zmniejsza-

Kąpielowego (Deutsche Gesellschaft

jące przyczepność pozostałości oleju

für das Badewesen e. V.), już po

szalunkowego, mleczko cementowe

28 dniach można w celu sprawdzenia

oraz otwiera się zamkniętą strukturę

szczelności dokonać próbnego napeł-

betonu (najczęściej wodoszczelnego).

6

Dopuszcza się rysy o maksymalnej rozwartości 0,1 mm. Szczeliny robocze
i dylatacyjne, o ile nie da się ich uniknąć, należy uszczelnić wbetonowaną
taśmą do szczelin roboczych lub dylatacyjnych, szczelną na działanie wody
pod ciśnieniem. Układanie okładzin
ceramicznych można wykonywać po
3 miesiącach od ukończenia budowy
basenu żelbetowego. Jeśli wynik próbnego napełnienia jest negatywny, to
należy zaznaczyć miejsca nieszczelne,
wypełnić je ciśnieniowo żywicą iniekcyjną PCI Apogel® E oraz trwale uszczelnić cały basen przy pomocy elastycznej
powłoki izolacyjnej PCI Seccoral® 2K
Rapid lub PCI Barraseal® 2K Objekt.
Uszczelnienie powłokowe należy wykonać również w przypadku pozytywnego
wyniku próby szczelności. Będzie ono
stanowiło w tym przypadku warstwę
zabezpieczającą żelbet przed korozją,
wynikającą z wnikania wody w struktury betonu, spowodowanego jego nasiąkliwością lub wystąpieniem nieprzewidzianych zarysowań niecki w trakcie jej
eksploatacji
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Baseny żelbetowe
Elementy wbudowane muszą
posiadać kołnierz wykonany ze stali szlachetnej lub PVC, ale nie z PE

Przygotowanie
podłoża

 Wyrównywanie podłoża na ścianach basenu:

- PCI Nanocret® FC dla warstw 1–10 mm;
- PCI Pericret® dla warstw 3–50 mm;

ani PP. Kołnierze należy oszlifować

- PCI Nanocret® R2 dla warstw 3–100 mm.

i zagruntować epoksydowym grun-

 Wyrównywanie podłoża na dnie basenu:

tem PCI Epoxigrund 390. Świeży grunt

- PCI Nanocret® FC dla warstw 1–10 mm;

należy do pełnego nasycenia posypać

- PCI Pericret® dla warstw 3–50 mm;

piaskiem kwarcowym PCI Quarzsand

- PCI Novoment® M1 plus na mostku PCI Repahaft® dla

0,3–0,8 mm.

warstw 20–80 mm.

Zbiorniki przelewowe z reguły nie
są wyposażone w wierzchnią okładzinę z ceramiki. Uszczelnienie jest
jednak konieczne, zwłaszcza wtedy,

Uszczelnianie

 Kompletny system uszczelniający

-E
 lastyczna, podpłytkowa powłoka izolacyjna

gdy są one przeznaczone do przyj-

PCI Seccoral® 2K Rapid lub PCI Barraseal® 2K Objekt;

mowania solanki lub wody termalnej.
Zazwyczaj w roli uszczelnia sprawdza-

- Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® Objekt;

ją się doskonale wspomniane wyżej

- Manszety PCI Pecitape® 42,5 × 42,5 do uszczelnienia
przejść rurowych z kołnierzami.

elastyczne, cementowe powłoki izolacyjne PCI Seccoral 2K Rapid lub
®

PCI Barraseal® 2K Objekt. W przypadku występowania bardzo wysokich
stężeń soli, może wystąpić konieczność zagruntowania podłoża epoksydowym środkiem PCI Epoxigrund 390
i uszczelnienia poliuretanową masą
PCI Apoflex®. W razie wątpliwości co

Przyklejanie
płytek

- do płytek kamionkowych i gresowych: PCI Nanolight®
lub PCI FT® Extra;
- do mozaiki szklanej: PCI Nanolight® White +

do tego, jakie uszczelnienie winno być

PCI Lastoflex®.

zastosowane, należy skorzystać z konsultacji doradców firmy PCI.

Spoinowanie

- cementowe dla spoin o szerokości 1–20 mm:
PCI Durafug® NT;
- epoksydowe dla spoin o szerokości 1–20 mm:
PCI Durapox® Premium;
- spoiny elastyczne: uszczelniacz silikonowy
PCI Silcofug® E na podbudowie ze sznura dylatacyjnego
PCI DIN-Polyband.
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Przygotowanie podłoża betonowego przez hydromonitoring lub piaskowanie.

Bezpyłowe przygotowanie podłoża w strefie dna
metodą śrutowania (Blastrac).

Wyrównywanie podłoży (ściana) zaprawami PCI Nanocret® FC, PCI Pericret® lub
PCI Nanocret® R2.

Zalewanie zaprawą wodoszczelną na bazie spoiwa epoksydowego PCI Epoxigrund® 390 lub
PCI Bauharz i piasku PCI Quarzsand BCS 412
przejścia rurowego w odwiercie, wykonanym
w ścianie betonowej.

Układanie taśmy uszczelniającej PCI Pecitape®
Objekt w świeżym uszczelnieniu PCI Seccoral® 2K
Rapid lub PCI Barraseal® 2K Objekt.

Nanoszenie pierwszej warstwy elastycznej
powłoki izolacyjnej PCI Seccoral® 2K Rapid lub
PCI Barraseal® 2K Objekt na uprzednio zwilżone
podłoże. Po wyschnięciu konieczne jest nałożenie
drugiej warstwy.

Płytki ceramiczne układa się przy użyciu zaprawy
PCI Nanolight® lub PCI FT® Extra metodą kombinowaną (buttering-floating).

Spoinowanie okładziny ściennej i dennej przy
użyciu epoksydowej zaprawy PCI Durafug® NT lub
PCI Durapox® Premium.
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Baseny stalowe, baseny poliestrowe
Baseny stalowe stosuje się przeważnie
w budowie statków, ale znajdują również zastosowanie w budowie basenów
rekreacyjnych oraz balneologicznych.
Są one silnie zagrożone drganiami.
Dlatego klej do płytek musi być wysoce elastyczny, aby móc skompensować
ewentualne odkształcenia.
Baseny poliestrowe spotyka się często
w brodzikach dziecięcych w odkrytej
części kąpielisk rekreacyjnych oraz jako
baseny prefabrykowane w obiektach
prywatnych. Przed ułożeniem ceramiki
powierzchnię należy starannie oszlifować. Następnie trzeba odessać pył po
szlifowaniu.

Bayerischer Hof, Monachium

MS Norwegian Jewel
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Przygotowanie
podłoża

-P
 odłoże musi być wolne od rdzy (ewentualnie zastosować piaskowanie). Warstwy smaru i wosku zetrzeć rozpuszczalnikiem uniwersalnym. Powierzchnię poliestrową
należy oszlifować.

Uszczelnianie

- Wysoko elastyczna, poliuretanowa powłoka izolacyjna
PCI Collastic® z wbudowanymi w odpowiednich miejscach taśmami i manszetami PCI Pecitape®.

Przyklejanie
płytek

-2
 -składnikowy, wysoko elastyczny, poliuretanowy klej

Spoinowanie

-E
 poksydowe dla spoin o szerokości 1–20 mm:

PCI Collastic®.

PCI Durapox® Premium;
- Spoiny elastyczne: uszczelniacz silikonowy
PCI Silcofug® E.

Przy użyciu poliuretanowego kleju PCI Collastic® płytki uzyskują doskonałą przyczepność do stali i poliestru.
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Tschuggen Grand Hotel, Arosa

Plaża basenowa

Centrum Sportowe Amerena, Amersfoort,
Holandia

Na plażach basenowych wykonuje się

izolacyjna PCI Seccoral® 2K Rapid lub

nami krytymi należy chronić przed

zazwyczaj pływające jastrychy cemen-

PCI Barraseal® 2K Objekt.

degradacją, spowodowaną wewnętrz-

towe, często również z ogrzewaniem
podłogowym. Należy przy tym zadbać
o wystarczający spadek, wynoszący
co najmniej 2%. Plaże basenowe zalicza się do powierzchni podłogowych
silnie obciążonych wilgocią. Dlatego
przed ułożeniem okładzin musi być na
nich wykonana elastyczna powłoka
12

Ze względów bezpieczeństwa w obiektach zarówno publicznych jak i prywatnych należy stosować na plażach
basenowych okładzinę ceramiczną
odpowiednio antypoślizgową (klasa B
według DIN 51 097).
Izolowane termicznie stropy nad base-

ną kondensacją wilgoci na powierzchni
betonu, powodującą wzrost jego zawilgocenia, a w konsekwencji przyspieszenie procesów karbonatyzacji i korozji zbrojenia, gruntując je od spodu
specjalnym gruntem PCI Wadian®,
hamującym dyfuzję pary wodnej.

Przygotowanie
podłoża

-W
 celu usunięcia mleczka cementowego lub innych
warstw antyadhezyjnych należy wykonać śrutowanie
lub szlifowanie. Ewentualne nierówności można wypełnić np. zaprawą PCI Pericret® w zakresie grubości
3–50 mm lub PCI Nanocret® FC dla warstw o grubości
1–10 mm.

Uszczelnianie

 Kompletny system uszczelniający

- Elastyczna, podpłytkowa powłoka izolacyjna
PCI Seccoral® 2K Rapid lub PCI Barraseal® 2K Objekt;
-T
 aśma uszczelniająca PCI Pecitape® Objekt;
-M
 anszety PCI Pecitape® 42,5 × 42,5 do uszczelnienia
przejść rurowych z kołnierzami.

Przyklejanie
płytek

-d
 o płytek kamionkowych i gresowych: PCI Nanolight®
lub PCI FT® Extra;
- do mozaiki szklanej: PCI Nanolight® White +
PCI Lastoflex®.
Przyklejanie ceramiki metodą kombinowaną.

Spoinowanie

-c
 ementowe dla spoin o szerokości 1–20 mm:
PCI Durafug® NT;
-e
 poksydowe dla spoin o szerokości 1–20 mm:
PCI Durapox® Premium;
- spoiny elastyczne: uszczelniacz silikonowy
PCI Silcofug® E na podbudowie ze sznura dylatacyjnego
PCI DIN-Polyband.
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Pomieszczenia mokre
Pomieszczenia te są silnie obciążane wodą użytkową i wodą
do czyszczenia. Dlatego przed ułożeniem okładzin należy
zastosować odpowiednie powłoki hydroizolacyjne.
Stosując bezprogowe podbudowy PCI Pecibord® z wbudowanym spadkiem można wykonywać natryski z brodzikami
na poziomie podłogi. Współpracują one doskonale z powłokowymi, podpłytkowymi systemami uszczelniajacymi PCI.
Inny wariant to wykonanie jastrychu spadkowego przy użyciu
PCI Novoment® M1 plus.

Prysznice w Centrum Sportowym Amarena, Holandia

Hotel Lind, Rietberg
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Gruntowanie

- Ściana: dyspersyjny grunt
PCI Gisogrund®.

Wyrównywanie

- Podłoga: PCI Novoment® M1 plus – gotowa, szybkosprawna zaprawa jastrychowa w połączeniu z mostkiem
sczepnym PCI Repahaft® lub zaprawa PCI Pericret®.
- Ściana: wodoodporna zaprawa wyrównawcza
PCI Pericret® do warstw o grubości 3–50 mm.

Zamiennik
jastrychu

-P
 CI Pecibord® - podbudowa bezprogowego brodzika posadzkowego, przyklejona do podłoża zaprawą
PCI Nanolight® lub PCI FT® Extra.

Uszczelnianie

- Ściana: przeciwwilgociowa powłoka PCI Lastogum® lub
cementowa powłoka wodoszczelna PCI Seccoral® 2K
Rapid, ewent. PCI Barraseal® 2K Objekt;
- Podłoga: elastyczna, cementowa powłoka izolacyjna
PCI Seccoral® 2K Rapid lub PCI Barraseal® 2K Objekt.

Przyklejanie
płytek

- Ściana i podłoga: elastyczne zaprawy cementowe
PCI Nanolight® lub PCI FT® Extra;
- Podłoga: elastyczna, rozpływna zaprawa cementowa
PCI Flexmörtel® S1 Flott.

Spoinowanie

-c
 ementowe dla spoin o szerokości 1–10 mm:
PCI Nanofug® Premium;
- epoksydowe dla spoin o szerokości 1–20 mm:
PCI Durapox® Premium;
- spoiny elastyczne: uszczelniacz silikonowy PCI Silcofug®
E na podbudowie ze sznura dylatacyjnego PCI DIN
Polyband.

Montaż odpływu podłogowego PCI Pecibord®
Bodenablauf i podbudowy brodzika bezprogowego PCI Pecibord®
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Inne pomieszczenia
przylegające do basenu
Dla większej wygody użytkowników

Pomieszczenia techniczne to najczę-

pomieszczenia wypoczynkowe, kabi-

ściej pomieszczenia suche. Z uwagi

ny do przebierania, obłożone mozaiką

na obecność urządzeń elektrycznych

podgrzewane ławki, toalety, a także

i elektronicznych takich jak pompy,

strefę kas projektuje się często z ogrze-

wentylatory, systemy pomiarowe itp.

waniem podłogowym. Tutaj ceramikę

pomieszczenia te powinny być chro-

trzeba układać za pomocą elastycz-

nione przed wilgocią i wystarczają-

nych zapraw klejących.

co wentylowane. W pomieszczeniach
magazynowych na chemikalia i środki
czyszczące należy wykonywać okładziny chemoodporne.
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Gruntowanie

- Jastrychy cementowe: chłonne powierzchnie zagruntować preparatem PCI Gisogrund® (rozcieńczonym
wodą w proporcji 1:1).

Uszczelnianie

 Kompletny system uszczelniający

- Elastyczna, podpłytkowa powłoka izolacyjna
PCI Seccoral® 2K Rapid lub PCI Barraseal® 2K Objekt;
-T
 aśma uszczelniająca PCI Pecitape® Objekt;
-M
 anszety PCI Pecitape® 42,5 × 42,5 do uszczelnienia
przejść rurowych z kołnierzami.

Przyklejanie
płytek

- Ściana i podłoga: elastyczne zaprawy cementowe
PCI Nanolight® lub PCI FT® Extra;
- Podłoga: elastyczna, rozpływna zaprawa cementowa
PCI Flexmörtel® S1 Flott.

Spoinowanie

-c
 ementowe dla spoin o szerokości 1–10 mm:
PCI Nanofug® Premium;
-e
 poksydowe dla spoin o szerokości 1–20 mm:
PCI Durapox® Premium;
- spoiny elastyczne: uszczelniacz silikonowy PCI Silcofug®
E na podbudowie ze sznura dylatacyjnego PCI DIN
Polyband.

17

Strefa SPA w hotelu Lind, Rietberg.

Sauny parowe
Kąpieliska rekreacyjne z atrakcjami

Staranne zaprojektowanie deta-

służą zabawie i oferują gościom naj-

li budowlanych jest tutaj konieczno-

większy możliwy komfort wypoczynku.

ścią, jeśli chce się zapewnić długo-

Dlatego często już na etapie projek-

trwały komfort użytkowania sauny.

towania uwzględnia się w nich saunę

Również przy budowie sauny paro-

parową jako dodatkową propozycję

wej należy, w zależności od podłoża,

spędzania wolnego czasu.

wykonać na powierzchniach ściennych i podłogowych podpłytkowe
paro- i hydroizolacje.
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Przygotowanie
podłoża

- Podłoże betonowe: usunąć pył, zanieczyszczenia,
ewentualne warstwy mleczka cementowego itp.; w razie
potrzeby zastosować piaskowanie, śrutowanie lub
obróbkę strumieniem wody pod maksymalnie wysokim
ciśnieniem;
-P
 odłoże z płyt PCI PowerBoard: płyty zagruntować
preparatem PCI Gisogrund®, rozcieńczonym wodą 1:1.

Uszczelnianie

 Kompletny system uszczelniający

Elastyczna mata paro- i hydroizolacyjna PCI Pecilastic®
W, łączona na stykach zakładkowo zaprawą
PCI Seccoral® 2K Rapid i przyklejona do podłoża mineralnego klejem PCI Nanolight® lub PCI FT® Extra.

Przyklejanie
płytek

- Epoksydowa zaprawa PCI Durapox® NT plus lub
PCI Durapox® NT z dodatkiem piasku PCI Quarzsand
BCS 412.

Spoinowanie

- Epoksydowa zaprawa PCI Durapox® Premium dla spoin o szerokości 1–20 mm. W przypadku mozaiki szklanej produktem PCI Durapox® Premium można wykonać
zarówno przyklejenie jak i spoinowanie.
-S
 poiny elastyczne: uszczelniacz silikonowy
PCI Silcofug® E na podbudowie ze sznura dylatacyjnego
PCI DIN Polyband.
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Należy przestrzegać
następujących wskazówek:
Czyszczenie basenu
Przed napełnieniem trzeba go dokładnie wyczyścić, aby usunąć pozostałości
po spoinowaniu oraz zanieczyszczenia
budowlane.
Jeśli czyszczenie nie zostanie wykonane prawidłowo, tworzą się wstępne
warunki dla późniejszego gromadzenia się zarodników – co, jak wynika
z doświadczenia, prowadzi do rozwoju
mikroorganizmów takich, jak np. grzyby
rozkładu pleśniowego.
Do czyszczenia basenu należy użyć
środków zawierających chlorowy
ług bielący, aby zlikwidować ewentualne powstałe niewielkie ogniska
zarodników.

Rozpoczęcie eksploatacji basenu
Niezależnie od techniki uzdatniania
wody, która będzie później stosowana
w eksploatacji basenu, należy najpierw
przez co najmniej 2 tygodnie utrzymywać w nim podwyższone stężenie
chloru, wynoszące co najmniej 2 mg/l
wody.
W razie późniejszego przejścia na bezchlorowe uzdatnianie wody, a więc na
metody nie mające działania wydłużonego, trzeba dokonywać regularnej
kontroli wzrokowej ścian i dna basenu.
Przy najmniejszych oznakach rozwoju
mikroorganizmów należy zastosować
tzw. chlorowanie uderzeniowe.
Ponadto trzeba dopilnować, aby filtry przez regularny dogląd (płukanie
wsteczne) utrzymywane były w stanie
wolnym od zarodników.
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Remont / naprawa basenów pływackich

Uszczelnienie mostkujące
rysy
Z uwagi na niebezpieczeństwo, iż
w miarę użytkowania mogą powstawać
rysy, wywołane np. osiadaniem, baseny żelbetowe wyposaża się w elastyczną, mostkującą rysy warstwę uszczelniającą. W tym celu stosuje się często
produkty na bazie kombinacji żywicy
epoksydowej i poliuretanowej. Mostkują
one rysy i są wodoszczelne, jednocześnie są także w dużym stopniu nieprzepuszczalne dla pary wodnej.
Przy nanoszeniu powłoki podłoże musi
być bezwzględnie suche. Również później żadna wilgoć nie może oddziały-

Powłoka uszczelniająca uszkodzona wskutek
ciśnienia osmotycznego.

wać na powłokę od spodu, gdyż nawet

Starsze, uszkodzone spoiny cementowe można
ponownie zaspoinować zaprawą PCI Durapox®
Premium. Należy je wcześniej usunąć na głębokość wynoszącą co najmniej 3 mm.

nieznaczne zawilgocenie może spowodować tworzenie się pęcherzy lub
odspajanie się powłoki od podłoża.

nawet do 6 N/mm2, a więc znacznie

Przyczyną takiego zjawiska jest róż-

przekraczające wytrzymałość na odry-

nica stężeń rozmaitych roztworów na

wanie dostępnych powszechnie w han-

powierzchni granicznej między powło-

dlu systemów uszczelniających.

ką a betonem – powstaje wskutek tego

Alternatywnie można zastosować nie-

ciśnienie osmotyczne.

elastyczne, mineralne zaprawy uszczel-

cementowo-polimerowych powłok
izolacyjnych;
 taśm uszczelniających PCI Pecitape®
Objekt;
 manszet uszczelniających
PCI Pecitape® 42,5 × 42,5.

niające. Sprawdzają się one często

Przyczyny powyższej różnicy stężeń:

w trakcie wieloletniego użytkowania

Uszkodzenia korozyjne

basenu, gdyż są wodoszczelne i paro-

Do korozji betonu i stali dochodzi

 zanieczyszczenia na powierzchni

przepuszczalne. Zaprawy te nie most-

zwłaszcza w basenach z wodą mor-

kują jednak rys. Rysy skurczowe powo-

ską oraz w basenach solankowych.

dują więc powstawanie nieszczelności.

Przyczyną jest agresywność w sto-

żywicy epoksydowej z powodu nie-

Dzięki postępującemu rozwojowi

sunku do betonu i zbrojenia wody,

dostatecznego utwardzenia (zbyt

surowców, już od ok. 25 lat oferowane

zawierającej jony chlorkowe. W więk-

niska temperatura, obecność wil-

są więc kombinacje cementu z two-

szości przypadków skuteczną ochro-

goci w podłożu lub skraplanie się

rzywami sztucznymi, łączące w sobie

nę zapewnia już samo zastosowanie

wody na podłożu podczas aplikacji

wszystkie wymagane zalety:

elastycznych, podpłytkowych, związa-

produktów);

 wodoszczelność,

nych z podłożem hydroizolacji cemen-

 zdolność mostkowania rys;

towych PCI Seccoral® 2K Rapid lub

epoksydowej spowodowane złym

 paroprzepuszczalność.

PCI Barraseal® 2K Objekt. W razie wąt-

wymieszaniem.

Dlatego do uszczelniania basenów pły-

pliwości co do stopnia agresywności

Woda jest w takich warunkach zasysa-

wackich zaleca się stosować kompletny

wody należy zwracać się do regional-

na przez system kapilar do betonu, co

system uszczelniający, składający się z:

nych doradców techniczno-handlo-

ma wyrównać stężenia. Może się przy

 PCI Seccoral 2K Rapid lub

wych PCI.

granicznej;
 niepełne zsieciowanie składników

 niezwiązanie składników żywicy

tym wytworzyć ciśnienie dochodzące

®

PCI Barraseal® 2K Objekt – elastycznych (mostkujących rysy),
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Jak czyścić ryflowane płytki
ceramiczne?
Okładziny ryflowane zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się. Posiadają też jednak
istotną wadę: na szorstkiej powierzchni szybko osadza się brud, wskutek czego na
płytkach może tworzyć się z czasem nieestetyczny, szary nalot.
Dypl. inż (FH) Josef Hildensperger z laboratorium firmy Witty udziela Państwu
wskazówek dotyczących skutecznego czyszczenia takich okładzin.
WSKAZÓWKA: Używać metod czyszczenia i środków czyszczących dostosowanych do okładziny podłogowej i do rodzaju zanieczyszczeń. W przypadku płytek ryflowanych nie osiągniemy zadowalających rezultatów stosując normalne środki czyszczące. Płytki „szarzeją” i rośnie niebezpieczeństwo poślizgnięcia
się. Z czasem tworzy się bowiem trudno rozpuszczalna warstwa, składająca się
z brudu i minerałów – idealne podłoże dla rozwoju bakterii.
WSKAZÓWKA: Dać chemikaliom czas na oddziaływanie. Środki czyszczące muszą oddziaływać przez określony czas, zanim skutecznie wnikną w cząstki
zanieczyszczeń i rozpuszczą je. Dlatego stosujcie Państwo metodę dwuetapową:
wpierw nanieść środek czyszczący i odczekać, aby oddziaływał on przez pewien
czas, następnie wykonać czyszczenie
mechaniczne. Kosmetyki i tłuszcz ze
skóry najlepiej usuwać środkami czyszczącymi o odczynie zasadowym. Na
osad wapienny i osad z mydła wapiennego pomagają środki kwasowe.
Odradzić należy tzw. „maszyny szorująco-ssące” z uwagi na zbyt krótki czas
oddziaływania.
WSKAZÓWKA: Najintensywniejsze
działanie szorujące wykazują
maszyny z obrotowymi szczotkami
przeciwbieżnymi. Dobrze nadają się
także maszyny ze szczotkami wałkowymi. Proszę zastosować miękkie włosie
i nie dodawać ziarna ściernego. Tzw.
„MOP” także nie nadaje się do czyszczenia takich powierzchni.
WSKAZÓWKA: Unikać zostawiania pozostałości po czyszczeniu. Po rozpuszczeniu brudu jego osad należy całkowicie usunąć. Do tego celu lepiej nadaje się
odkurzacz do wody niż ściągaczka z listwą gumową.
WSKAZÓWKA: Jeśli płytki ryflowane zszarzeją, wykonać intensywne czyszczenie wstępne. Osady z minerałów takie jak spieczone pozostałości krzemianowe i gipsowe dają się usunąć tylko specjalnymi metodami, z użyciem specjalnych
środków czyszczących. Proszę skonsultować się w tej sprawie z doradcą firmy
dystrybuującej środki czystości.
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Przegląd produktów
Poliuretanowa powłoka izolacyjna do uszczelniania posadzek elementów budowlanych
i budowli



PCI Apoflex® F





Poliuretanowa powłoka izolacyjna do uszczelniania ścian elementów budowlanych i budowli



PCI Apoflex® W





Poliuretanowa żywica iniekcyjna
do uszczelniania rys w betonie



PCI Apogel® E






Elastyczna dwuskładnikowa
zaprawa uszczelniająca

PCI Barraseal® 2K
Objekt










Spoiwo epoksydowe do jastrychów przemysłowych



PCI Bauharz






2-komponentowa żywica poliuretanowa do wykonywania chemoodpornej hydroizolacji typu średniego
i ciężkiego na posadzkach pod okładzinami płytkowymi na podłożach mineralnych, stali i aluminium, w pomieszczeniach mokrych, np. browarach, mleczarniach, rzeźniach, chłodniach, szpitalach, w przemyśle
chemicznym, w basenach solankowych, termalnych.
Do wykonywania hydroizolacji typu ciężkiego w odstojnikach i studzienkach kontrolnych na wysypiskach
śmieci.
Wodoszczelna, odporna na starzenie i warunki atmosferyczne, chemoodporna.
Mostkuje rysy w podłożu o rozwartości co najmniej
0,75 mm w temperaturze -20ºC.

Nie zawiera rozpuszczalników.
Klasa RM 02P wg PN‑EN 14891.
 Klasa W0-I, W1-I, W2-I, W3-I wg DIN 18534, DIN
18531‑5 i DIN 18535‑3.
Przechowywanie: 18 miesięcy.

2-komponentowa żywica poliuretanowa do wykonywania chemoodpornej hydroizolacji typu średniego
i ciężkiego na posadzkach pod okładzinami płytkowymi na podłożach mineralnych, stali i aluminium, w pomieszczeniach mokrych, np. browarach, mleczarniach, rzeźniach, chłodniach, szpitalach, w przemyśle
chemicznym, w basenach solankowych, termalnych.
Do wykonywania hydroizolacji typu ciężkiego w odstojnikach i studzienkach kontrolnych na wysypiskach
śmieci.
Wodoszczelna, odporna na starzenie i warunki atmosferyczne, chemoodporna.
Mostkuje rysy w podłożu o rozwartości co najmniej
0,75 mm w temperaturze -20ºC.

Nie zawiera rozpuszczalników.
Klasa RM 02P wg PN‑EN 14891.
 Klasa W0-I, W1-I, W2-I, W3-I wg DIN 18534, DIN
18531‑5 i DIN 18535‑3.
Przechowywanie: 18 miesięcy.

2-komponentowa żywica poliuretanowa do uszczelniającej iniekcji ciśnieniowej suchych i wilgotnych rys
oraz pęknięć w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych,
monolitycznych i prefabrykowanych, elementach betonowych i żelbetowych.
Do trwałego uszczelnienia rys, zainiekowanych wstępnie środkiem PCI Apogel® PU.
Bardzo niska lepkość – doskonale penetruje w bardzo
cienkich rysach i pustkach w betonie.
Dobrze przyczepna także do wilgotnego podłoża, sieciuje i utwardza się bezskurczowo, elastyczna.
Nie zawiera rozpuszczalników, nie powoduje korozji
zbrojenia, wodoszczelna i chemoodporna.
Zgodna z PN‑EN 1504‑5.

 Karton zawiera 4 szt.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa do uszczelnień powłokowych i ochrony powierzchni betonowych
(w tym przed karbonatyzacją) w budownictwie lądowym oraz wodnym.
Do izolowania fundamenów, parkingów, powierzchni
poniżej poziomu gruntu.
Do wykonywania izolacji podpłytkowych: w pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach, w basenach kąpielowych, obiektach służby zdrowia itp.
Jako ostateczna powłoka uszczelniająca pod bezpośrednie, małe i umiarkowane obciążenia mechaniczne
i chemiczne.
Paroprzepuszczalna, odporna na procesy starzenia.

Odporna na cykle zamrażania-rozmrażania, działanie
soli odladzających oraz siarczany.
 Odporna na działanie promieniowania UV i przenikanie CO2.
 Odporna na pozytywne i negatywne działanie ciśnienia wody.
 Spełnia wymagania normy
PN‑EN 1504‑2.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

2-komponentowe spoiwo epoksydowe do wykonywania wysoce odpornych na ścieranie, poddanych wysokim obciążeniom mechanicznym i chemoodpornych
jastrychów i posadzek w halach przemysłowych i budynkach inwentarskich.
Jako wodoszczelna zaprawa do osadzania przepustów rurowych i różnego typu elementów wbudowanych w betonowych zbiornikach wody użytkowej, basenach pływackich i oczyszczalniach ścieków.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Wodoszczelne, odporne na wodę, mróz, działanie
czynników atmosferycznych i wielu chemikaliów.
Bardzo ekonomiczne w zużyciu – umożliwia tworzenie
zapraw o proporcji spoiwo : kruszywo nawet do 1:20.

 Klasa SR-B2,0-AR0,5-IR20 wg PN‑EN 13813.
Przechowywanie: 18 miesięcy.
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Średnio- i grubowarstwowa,
elastyczna, szara, cementowa
zaprawa klejąca do okładzin
kamiennych i ceramicznych

PCI Carrament® grau

Klej i uszczelnienie poliuretanowe do okładzin ceramicznych
i kamiennych

Grubowarstwowa, cementowa, elastyczna, szara zaprawa do przyklejania chłonnych i niechłonnych okładzin kamiennych (także marmuru) oraz ceramicznych.
 Do okładzin płytkowych w pomieszczeniach suchych
i mokrych, na balkonach, tarasach, w zbiornikach
wodnych, w nieckach i na plażach basenów pływackich.
 Na posadzkach narażonych na wysokie obciążenia
mechaniczne, do okładzin wielkoformatowych.
 Do warstw o grubości od 5 do 40 mm.
 Szybkowiążąca – możliwość wchodzenia i fugowania
po 4 godz.
 Ekologiczna – niskopyląca i niskoemisyjna – oznaczona znakiem EMICODE EC 1 PLUS.
 Klasa C2FE wg PN‑EN 12004.
Przechowywanie: 9 miesięcy.




PCI Collastic®




Polietylenowy sznur dylatacyjny
do wykonywania podbudowy fug
silikonowych i poliuretanowych

PCI DIN-Polyband

Specjalna, cementowa zaprawa
do spoinowania do powierzchni przemysłowych i basenów
pływackich

Sznur dylatacyjny z polietylenu do wykonywania stabilnej podbudowy wypełnień dylatacyjnych przy zastosowaniu silikonowych i poliuretanowych uszczelniaczy PCI Elritan® 100, PCI Elritan® 140, PCI Silcofug® E,
PCI Silcofug® Multicolor, PCI Silcoferm® S i PCI Carraferm®.
 Posiada zamknięto porowatą strukturę, odporny na
starzenie, odporny na temperaturę do +100ºC.
 Nie wykazuje adhezji do uszczelniaczy silikonowych
i poliuretanowych PCI – zapewnia prawidłową (1-kierunkową) pracę dylatacji.
 Zgodny z normą DIN 18540.
Przechowywanie: 24 miesiące.











PCI Durapox® NT
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Wodoszczelna – współpracuje jako uszczelnienie z taśmami i manszetami PCI Pecitape®.
 Paroizolacyjna w zakresie wystarczającym do ochrony
przed wilgocią materiałów drewnopochodnych.
 Ekologiczna – nie zawiera rozpuszczalników.
 Klasyfikowana jako R2T wg PN‑EN 12004.
Przechowywanie: 12 miesięcy.




PCI Durafug®
NT

Żywica epoksydowa do chemoodpornego klejenia i spoinowania
okładzin płytkowych

Chemoodporna, wysoko elastyczna żywica poliuretanowa do wyklejania wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych i kamiennych (zwłaszcza wrażliwych na
przebarwienia i deformacje), także na podłożach odkształcalnych, narażonych na wibracje i znaczne zmiany temperatur oraz wrażliwych na wilgoć.
Do przyklejania końcówek iniekcyjnych i szpachlowania powierzchniowego rys w betonie w trakcie iniekcji.
Do wykonywania zespolonych uszczelnień podpłytkowych.
Szybko twardniejąca: po ok. 3 godzinach możliwość
spoinowania, po ok. 12 godzinach możliwość pełnego
obciążania.

Cementowa, elastyczna fuga przemysłowa do spoinowania okładzin ceramicznych z gresu, kamionki
i klinkieru w obszarach o podwyższonym obciążeniu
mechanicznym, narażonych na agresywne chemicznie środki czyszczące i działanie wysokich temperatur,
np. w nieckach i na plażach basenów pływackich i terapeutycznych (np. solankowych) oraz w zbiornikach
wody pitnej.
Zaprawy w kolorach białym i srebrnoszarym mogą być
ponadto stosowane także do mozaik i płytek szklanych.
Szerokość spoiny: kolory nr 16 i 20: 1 do 8 mm, kolory
nr 22 i 31: 3 do 20 mm.
Klasa CG2WA zgodnie z PN‑EN 13888.
Szybko sprawna: wejście na spoinowaną powierzch-

nię możliwe po 6 godzinach, obciążenie wodą po
24 godzinach.
 Bardzo nisko nasiąkliwa – odporna na zabrudzenia
i agresję wielu chemikaliów.
 Odporna na sole odladzające, mrozo- i wodoodporna, odporna na obciążenia ciśnieniowymi agregatami czyszczącymi do 100 bar i na działanie temperatur
do +250ºC.
 Dopuszczona do kontaktu
z wodą pitną.
 Bardzo niska emisja substancji
szkodliwych – znak EMICODE
EC 1 PLUS.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

3-komponentowa (3 składnikiem jest dodawany piasek PCI Quarzsand BCS 412), epoksydowa żywica
do chemoodpornego i wodoszczelnego wyklejania
i spoinowania okładzin płytkowych na podłożach mineralnych, stali i aluminium, na uszczelnieniu PCI Apoflex®, w kuchniach zbiorowego żywienia, browarach,
mleczarniach, rzeźniach, chłodniach, laboratoriach
chemicznych, akumulatorowniach, galwanizerniach,
w szpitalach, w nieckach i na plażach basenów solankowych i termalnych, w saunach parowych i w obiektach gospodarki ściekowej.
Do mocowania blach okapowych na balkonach w połączeniu z powłoką PCI Pursol® 1K.
Do szpachlowania wyrównawczego podłoży przed

wykonaniem chemoodpornych powłok i okładzin płytkowych.
 Współpracuje z taśmami PCI Pecitape® Objekt i z matami PCI Pecilastic® W.
 Zgodna z normą PN‑EN 12004 – klasa R2T.
Przechowywanie: 15 miesięcy.

Przegląd produktów
Żywica epoksydowa do chemoodpornego klejenia i spoinowania
okładzin płytkowych



PCI Durapox® NT plus




Żywica epoksydowa do chemoodpornego klejenia i spoinowania
okładzin płytkowych



PCI Durapox® Premium




Specjalny grunt epoksydowy na
podłoża chłonne i niechłonne



PCI Epoxigrund 390




Elastyczna, rozpływna zaprawa
cementowa do klejenia okładzin
posadzkowych



PCI Flexmörtel® S1 Flott




Elastyczna, cementowa zaprawa
klejąca do wszystkich okładzin
ceramicznych

PCI FT® Extra

2-komponentowa, epoksydowa żywica do chemoodpornego i wodoszczelnego wyklejania i spoinowania
okładzin płytkowych na podłożach mineralnych, stali
i aluminium, na uszczelnieniu PCI Apoflex®, w kuchniach zbiorowego żywienia, browarach, mleczarniach,
rzeźniach, chłodniach, laboratoriach chemicznych,
akumulatorowniach, galwanizerniach, w szpitalach,
w nieckach i na plażach basenów solankowych i termalnych, w saunach parowych i w obiektach gospodarki ściekowej.
Do mocowania blach okapowych na balkonach w połączeniu z powłoką PCI Pursol® 1K.
Do szpachlowania wyrównawczego podłoży przed

wykonaniem chemoodpornych powłok i okładzin płytkowych.
 Współpracuje z taśmami PCI Pecitape® Objekt i z matami PCI Pecilastic® W.
 Zgodna z normą PN‑EN 12004 – klasa R2T.
Przechowywanie: 15 miesięcy.

2-komponentowa, epoksydowa żywica do chemoodpornego i wodoszczelnego wyklejania i spoinowania
okładzin płytkowych na podłożach mineralnych, stali
i aluminium, na uszczelnieniu PCI Apoflex®, w kuchniach zbiorowego żywienia, browarach, mleczarniach,
rzeźniach, chłodniach, laboratoriach chemicznych,
akumulatorowniach, galwanizerniach, garbarniach, zakładach przetwórstwa soków owocowych, w szpitalach, w nieckach i na plażach basenów solankowych
i termalnych, w saunach parowych, obiektach SPA
i w obiektach gospodarki ściekowej.
Bogata kolorystyka – 17 kolorów.
Bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak
EMICODE EC 1 PLUS.

Łatwa w aplikacji – porównywalna do cementowych
spoin tradycyjnych.
 Bardzo łatwa w utrzymaniu czystości podczas eksploatacji – efekt „easy to clean”.
 Zgodna z normą PN‑EN 12004 – klasa R2T.
Przechowywanie: 15 miesięcy.

2-komponentowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży mineralnych, żywicznych, ceramicznych,
kamiennych, metalowych, drewnianych i bitumicznych
przed aplikacją mineralnych jastrychów, wylewek samopoziomujących i szpachlówek, uszczelniających
powłok mineralnych i żywicznych oraz przyklejaniem
okładzin płytkowych, parkietów, paneli i wykładzin
podłogowych.
Jako spoiwo do wykonywania zapraw żywicznych.
Do gruntowania wilgotnych podłoży mineralnych
w celu odcięcia podciągania kapilarnego przy wilgotności szczątkowej do 7% CM (na ogrzewaniach podłogowych – do 5% CM).

Wodo- i mrozoodporny, odporny na warunki atmosferyczne, odporny na starzenie.
 Nie zawiera rozpuszczalników, bardzo niska emisja
substancji szkodliwych – znak EMICODE EC 1
 Zgodny z normą PN‑EN 1504‑2.
Przechowywanie: 18 miesięcy.

Elastyczna, rozpływna zaprawa do przyklejania chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych w pomieszczeniach suchych i mokrych, na balkonach, tarasach, w zbiornikach wodnych, w nieckach i na plażach
basenów pływackich, na posadzkach narażonych na
wysokie obciążenia mechaniczne, do okładzin wielkoformatowych.
Do przyklejania materiałów rolowanych, jak PCI Pecilastic® W i PCI Pecilastic® U.
Odpowiada klasie C2E S1 wg normy PN‑EN 12004.
Długi czas użycia: nawet do 3 godzin, a jednocześnie
szybkie utwardzanie: w typowych warunkach umożliwia już po 6 godzinach wchodzenie i spoinowanie,
a po 2 dniach pełne obciążenie okładziny.

Bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak
EMICODE EC 1 PLUS.
Przechowywanie: 12 miesięcy.







Elastyczna, cementowa zaprawa do przyklejania
chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych
w pomieszczeniach suchych i mokrych, na balkonach,
tarasach, fasadach, w zbiornikach wodnych, w nieckach i na plażach basenów pływackich, na posadzkach narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne
i naprężenia wywołane dużymi zmianami temperatury.
 Odpowiada klasie C2TE S1 wg normy PN‑EN 12004.
 Możliwość uzyskania konsystencji tiksotropowej i rozpływnej.
 Bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak
EMICODE EC 1 PLUS.
Przechowywanie: 12 miesięcy.
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Grunt dyspersyjny do chłonnych
podłoży mineralnych

PCI Gisogrund®









Dodatek uelastyczniający do
cementowych zapraw klejących
PCI

PCI Lastoflex®









Powłoka przeciwwilgociowa
do wewnętrznych uszczelnień
podpłytkowych



PCI Lastogum®





Wzmacniana włóknami szpachla
cementowa do wyrównywania
ścian i sufitów

PCI Nanocret® FC

Lekka, cementowa zaprawa
naprawcza do elementów betonowych, żelbetowych i murowanych

PCI Nanocret® R2
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Skoncentrowany grunt dyspersyjny, rozcieńczalny
wodą.
Do gruntowania podłoży mineralnych pod hydroizolację PCI Lastogum®, przed wyklejaniem płytek ceramicznych, kamiennych i szklanych przy użyciu cementowych zapraw klejących PCI, a także pod zaprawy
samopoziomujące.
Do wzmacniającego, penetrującego gruntowania podłoży mineralnych o niedostatecznej wytrzymałości.
Wyrównuje chłonność podłoży, wiąże pozostałości
pyłu i zmniejsza nasiąkliwość podłoża, znacznie zwiększając przyczepność następnych warstw.
Posiada bardzo krótki czas schnięcia.

Nie zawiera rozpuszczalników, bardzo niska emisja
substancji szkodliwych – znak EMICODE EC 1.
 Możliwość przechowywania i transportu w temperaturach ujemnych: do -10ºC.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

1-komponentowy dodatek do zaprawy PCI Nanolight® White przy przyklejaniu mozaiki i płytek szklanych
w basenach pływackich.
Dodatek do zaprawy PCI Flexmörtel® S1 Flott stosowany w celu podniesienia jej elastyczności i odkształcalności przy układaniu posadzkowych okładzin wielkoformatowych oraz okładzin poddanych działaniu
bardzo wysokich naprężeń termicznych, np. na balkonach, tarasach, ogrzewaniach podłogowych itp.
Poprawia przyczepność zapraw na bazie cementu
do chłonnych i niechłonnych podłoży i okładzin (np.
szklanych).
Ułatwia montaż okładzin na podłożach drewnianych

i drewnopochodnych oraz młodych podłożach mineralnych.
 Zmniejsza nasiąkliwość i podatność na spękania.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

1-komponentowa żywica akrylowa do wykonywania
hydroizolacji zespolonej typu lekkiego pod okładzinami
płytkowymi (ceramicznymi, kamiennymi i szklanymi) na
podłożach mineralnych oraz drewnianych płytach wiórowych i płytach OSB, w łazienkach, kuchniach, umywalniach i natryskach.
Do przyklejania mat PCI Pecilastic® U na jastrychach
anhydrytowych o wilgotności szczątkowej do 2% CM.
Gotowa do użycia, wodoszczelna, elastyczna, mostkująca rysy o rozwartości do 0,8 mm.
Paroprzepuszczalna, barwiona w celu łatwej kontroli
grubości warstwy.
Bardzo szybko schnąca – po 1 godz. możliwość apli-

kacji 2. warstwy, po kolejnych 1–2 godz. – możliwość
wchodzenia i przyklejania płytek.
 Nie zawiera rozpuszczalników, bardzo niska emisja
szkodliwych substancji – znak EMICODE EC 1 PLUS.
 Posiada Europejską Ocenę Techniczną nr ETA12/0578, wydaną w oparciu o Europejski Dokument
Oceny ETAG 022 Część 1:2007.
 Klasa W0-I, W1-I, W2-I wg DIN
18534.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Cementowa, szybkowiążąca zaprawa do wyrównawczego szpachlowania elementów betonowych (także
betonu architektonicznego), murowanych i powierzchni tynkowanych.
 Do warstw o grubości od 1 do 10 mm.
 Zawiera zbrojenie rozproszone włóknami polimerowymi – bardzo niska podatność na skurcz.
 Już po 4 godzinach umożliwia wykonanie dyfuzyjnie
otwartych powłok malarskich.
 Nadaje się jako podłoże pod powłoki żywiczne.
 Klasa PCC R2 wg PN‑EN 1504‑3.
 Spełnia wymogi dla PCC II wg niem. instrukcji ZTV-ING.
Przechowywanie: 9 miesięcy.


Szybkowiążąca zaprawa cementowa do miejscowych i wielkopowierzchniowych napraw konstrukcyjnych i reprofilacji elementów betonowych, żelbetowych
i murowanych.
 Do napraw miejscowych o dużym zróżnicowaniu grubości warstwy: od 3 do 100 mm.
 Odporna na karbonatyzację i agresję soli do zwalczania gołoledzi (środowisko XF4 wg PN‑EN 206).
 Zawiera zbrojenie rozproszone włóknami polimerowymi – bardzo niska podatność na skurcz.
 Już po 4 godzinach możliwość wykonania dyfuzyjnie
otwartych powłok malarskich.
 Klasa PCC R2 wg PN‑EN 1504‑3.
Przechowywanie: 9 miesięcy.




Przegląd produktów
Uniwersalna, elastyczna, cementowa zaprawa do spoinowania
wszystkich okładzin ceramicznych i kamiennych

PCI Nanofug® Premium

Cementowa, elastyczna zaprawa do spoinowania
chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych: glazury, terakoty, kamionki, mozaiki ceramicznej, klinkieru, płytek ceglanych, cotto, gresu itp.
Do spoinowania wszelkiego rodzaju płytek kamiennych oraz płytek i mozaiki szklanej.
Do okładzin płytkowych w pomieszczeniach suchych
i mokrych, na balkonach, tarasach, fasadach nieocieplonych i ocieplonych.
Szerokość spoiny: 1 do 10 mm, z 25% dodatkiem piasku PCI Quarzsand F32: do 20 mm.
Klasa CG2WA zgodnie z PN‑EN 13888.
Szybka w działaniu: wejście na spoinowaną po-

wierzchnię możliwe po 2 godzinach a eksploatacja –
po 24 godzinach.
 Dzięki bardzo niskiej nasiąkliwości i wykorzystaniu
efektu fotokatalitycznego odporna na zabrudzenia,
zapewnia zwiększoną ochronę przed rozwojem bakterii i pleśni.
 Bardzo niska emisja substancji
szkodliwych – znak EMICODE
EC 1 PLUS R.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Uniwersalna, elastyczna, cementowa zaprawa do
przyklejania chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych, płytek kamiennych niewrażliwych na przebarwienia oraz płytek i mozaiki szklanej w pomieszczeniach suchych i mokrych, na balkonach, tarasach,
fasadach, w zbiornikach wodnych, w nieckach i na
plażach basenów pływackich, na posadzkach narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne i naprężenia
wywołane dużymi zmianami temperatury.
Odpowiada klasie C2TE S1 wg normy PN‑EN 12004.
Bardzo niskie zużycie: 0,8 kg proszku na 1 m2 i mm
grubości warstwy.
Bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak
EMICODE EC 1 PLUS R.

Przechowywanie: 12 miesięcy.

Uniwersalna, elastyczna, biała, cementowa zaprawa
do przyklejania chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych, płytek kamiennych oraz płytek i mozaiki szklanej w pomieszczeniach suchych i mokrych, na
balkonach, tarasach, fasadach, w zbiornikach wodnych,
w nieckach i na plażach basenów pływackich, na posadzkach narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne i naprężenia wywołane dużymi zmianami temperatury.
Odpowiada klasie C2TE S1 wg normy PN‑EN 12004.
Biała – także pod płytkami przezroczystymi nie uwidacznia grzbietów zaprawy klejowej.
Bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak EMI-

CODE EC 1 PLUS.
Przechowywanie: 12 miesięcy.










Uniwersalna, wysoko elastyczna,
cementowa zaprawa klejąca
do różnych rodzajów podłoża
i wszystkich okładzin ceramicznych



PCI Nanolight®




Uniwersalna, wysoko elastyczna, biała, cementowa zaprawa
klejąca do różnych rodzajów
podłoża i wszystkich okładzin
ceramicznych

PCI Nanolight®
White

Szybkowiążąca, gotowa zaprawa do wykonywania jastrychów
cementowych

PCI Novoment® M1 plus









Poziomy odpływ posadzkowy do
brodzików PCI Pecibord®

PCI Pecibord®
Bodenablauf W

Szybkowiążąca zaprawa cementowa do wykonywania
metodą ręczną i maszynową jastrychów zespolonych
z podłożem, na warstwie oddzielającej i pływających,
jastrychów z ogrzewaniem posadzkowym oraz jastrychów spadkowych na balkonach i tarasach.
Do silnie obciążonych mechanicznie (np. ruchem wózków widłowych) mineralnych warstw użytkowych.
Do warstw o grubości od 20 do 120 mm.
Bardzo szybkie wiązanie i twardnienie – wchodzenie
już po 3 godzinach, przyklejanie płytek już po 1 dniu,
przy jednocześnie długim czasie użycia.
Odporna na warunki atmosferyczne (wilgoć, mróz,
zmienne temperatury) i sól przeciwoblodzeniową – do
bezpośredniego użytkowania na zewnątrz budynków.

Klasa CT-C60-F7-A12 wg PN‑EN 13813.
Bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak
EMICODE EC 1 PLUS
Przechowywanie: 6 miesięcy.



Poziomy odpływ do brodzików bezprogowych PCI
Pecibord®.
 Wykonany z tworzywa sztucznego.
 Średnica odpływu: 50 mm.
 Przepustowość: 42 l wody/min.
 Płynnie regulowana wysokość – dostosowanie do grubości okładziny i zaprawy klejącej.
 W komplecie kratka ściekowa ze stali nierdzewnej
o wymiarach 100 × 100 mm.
Przechowywanie: 12 miesięcy.


www.pci-polska.pl
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Podbudowa bezprogowego
brodzika posadzkowego

PCI Pecibord® Standard









Warstwowa, płaska płyta budowlana do lekkiej zabudowy

PCI PowerBoard











Elastyczna mata oddylatowująca
i uszczelniająca pod okładziny
płytkowe



PCI Pecilastic® W






Taśma uszczelniająca do zespolonych uszczelnień PCI



PCI Pecitape® Objekt




Manszeta uszczelniająca do
zespolonych uszczelnień PCI

PCI Pecitape® 42,5 × 42,5
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Prefabrykowana płyta podbudowy przeznaczona do
wykonywania bezprogowych brodzików do kabin natryskowych.
Górna powierzchnia wyposażona w spadki skierowane do centralnie usytuowanej kratki wpustowej i pokryta wodoszczelną zaprawą cementową z wtopioną
siatką z włókna szklanego.
Rdzeń płyty wykonany z twardej, stabilnej pianki EPS,
umożliwiającej po wykonaniu okładziny płytkowej (także mozaikowej) wjazd wózka inwalidzkiego na kółkach
o małej średnicy.
Warstwa wierzchnia zapewnia bez potrzeby gruntowania przyczepność dla cementowej zaprawy klejącej
do płytek.

Otwór odpływowy dostosowany do poziomego odpływu posadzkowego PCI Pecibord® Bodenablauf W.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Trójwarstwowa, płaska płyta budowlana z rdzeniem
z XPS do wykonywania elementów lekkiej zabudowy
w pomieszczeniach mokrych.
Do realizacji rozmaitych niekonstrukcyjnych elementów
indywidualnej aranżacji wystroju wnętrz.
Ekstrudowany polistyren (XPS) z obustronną powłoką
z zaprawy cementowej, zbrojonej włóknem szklanym.
Łatwość docinania na wymiar i mocowania do elementów konstrukcyjnych obiektu (ścian, stropów, słupów itp.).
Bardzo niska absorpcja wody, niska przewodność
cieplna – zbliżona do polistyrenu, wysoka dyfuzyjność
pary wodnej, trudno zapalna.
Powłoka cementowa zapewniająca doskonałą przy-

czepność materiałom cementowym (zaprawom klejącym do płytek, szpachlówkom, tynkom, powłokom
hydroizolacyjnym itp.).
 Rdzeń z XPS zapewniający izolacyjność termiczną
oraz sztywność.
 Ekologiczna – nie zawiera HFCKW (wodorochlorofluorowęglowodorów) – nie sprzyja
niszczeniu powłoki ozonowej
i efektowi cieplarnianemu.
Przechowywanie: –

Elastyczna mata uszczelniająca (hydro- i paroizolacja)
oraz oddylatowująca okładziny płytkowe (ceramiczne,
kamienne, szklane) od mineralnych podłoży zarysowanych, od podłoży mieszanych (np. jastrych / deska
drewniana / płytka ceramiczna) i od podłoży drewnianych, podlegających słabym drganiom.
Jako uszczelnienie podpłytkowe w pomieszczeniach
mokrych, w basenach pływackich, zbiornikach wody,
na balkonach i tarasach.
Odporna na alkalia, wodoszczelna (4 m słupa wody),
paroizolacyjna (sD = 80 m).
Ekologiczna – niska emisyjność substancji szkodliwych – znak EMICODE EC 1 PLUS.
Klasa W0-I, W1-I, W2-I wg DIN 18534.

 Grubość: 0,5 mm.
Przechowywanie: 24 miesiące.

Taśma uszczelniająca o szerokości 120 mm do
wzmacniania i uszczelniania powłok wodoszczelnych –
naroży, dylatacji, krawędzi, w miejscach połączeń powierzchni poziomych z pionowymi i połączeń z innymi
elementami budowlanymi w zespolonych hydroizolacjach podpłytkowych PCI.
Do uszczelniania naroży, dylatacji i połączeń z innymi
elementami budowlanymi w hydoizolacjach podpłytkowych PCI Pecilastic® U i PCI Pecilastic® W.
Odporna na alkalia, elastyczna, wodoszczelna i mrozoodporna, wytrzymała na rozciąganie, odporna na
starzenie i działanie czynników atmosferycznych, odporna na działanie wody wapiennej i chlorowanej.

Wysoka przyczepność do wszystkich powłok uszczelniających PCI.
 Posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2019/0876.
Przechowywanie: 24 miesiące.

Manszeta uszczelniająca o wymiarach 42,5 × 42,5 cm
do wzmacniania i uszczelniania powłok wodoszczelnych w miejscach przejść rur instalacyjnych, zamocowań barierek balkonów i tarasów, do łazienek, saun,
basenów pływackich i zbiorników wody użytkowej.
 Odporna na alkalia, elastyczna, wodoszczelna i mrozoodporna, wytrzymała na rozciąganie, odporna na
starzenie i działanie czynników atmosferycznych, odporna na działanie wody wapiennej i chlorowanej.
 Wysoka przyczepność do wszystkich powłok uszczelniających PCI.
 Posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2019/0876.
Przechowywanie: 24 miesiące.




www.pci-polska.pl

www.pci-polska.pl



Przegląd produktów
Szybkowiążąca szpachlówka
cementowa do betonu i murów



PCI Pericret®







Zaprawa cementowa do szybkich robót montażowych



PCI Polyfix® plus





Zaprawa cementowa do wykonywania robót montażowych



PCI Polyfix® plus L





Suszony ogniowo piasek kwarcowy do zapraw na bazie żywic
reaktywnych PCI

PCI Quarzsand 0,3–0,8

Szybkosprawna szpachlówka cementowa do stosowania na tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, płytach kartonowo-gipsowych
i starych okładzinach ceramicznych.
Do mocowania płyt PCI PowerBoard na podłożach
mineralnych.
Do szpachlowania przed wykonywaniem hydroizolacji
zespolonych i przyklejaniem okładzin płytkowych.
Do warstw o grubości od 3 do 50 mm.
Szybkowiążąca – już po 2 godzinach możliwość tynkowania lub przyklejenia płytek.
Bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak
EMICODE EC 1 PLUS.
Klasa GP CS IV wg PN‑EN 998‑1.

Przechowywanie: 6 miesięcy

Szybkowiążąca zaprawa cementowa do kształtowania
faset, wypełniania bruzd instalacyjnych, uszczelniania
przejść rurowych przez ściany i stropy, betony i mury,
uzupełniania uszkodzonych krawędzi elementów prefabrykowanych i monolitycznych, montażu kręgów
studzienek, do osadzania kotew, puszek elektrycznych, wsporników, do montażu słupków ogrodzeniowych, obramowań stalowych włazów.
Do szpachlowania powierzchni rys w betonie podczas
iniekcji ciśnieniowej.
Do warstw o grubości do 50 mm (z dodatkowym kruszywem do 100 mm).
Szybkowiążąca – twardnieje po 5 min., po 6 godz.
osiąga wytrzymałość na ściskanie równą 18 MPa.

Możliwość obciążania ruchem, kołowym po ok. 2 godzinach.
 Możliwość aplikacji w temperaturze min. +1ºC.
 Do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną oraz ściekami komunalnymi.
 Klasa CC R3 wg PN‑EN 1504‑3.
 Wysoka odporność chemiczna w środowisku o pH = 4,0 –
klasa ekspozycji XWW3 wg DIN
19573.
Przechowywanie: 9 miesięcy.

Szybkowiążąca zaprawa cementowa do kształtowania
faset, wypełniania bruzd instalacyjnych, uszczelniania
przejść rurowych przez ściany i stropy, betony i mury,
uzupełniania uszkodzonych krawędzi elementów prefabrykowanych i monolitycznych, montażu kręgów
studzienek, do osadzania kotew, puszek elektrycznych, wsporników, do montażu słupków ogrodzeniowych, obramowań stalowych włazów.
Do szpachlowania powierzchni rys w betonie podczas
iniekcji ciśnieniowej.
Do warstw o grubości do 50 mm (z dodatkowym kruszywem do 100 mm).
Szybkowiążąca – twardnieje po 25 min,. po 6 godz.
osiąga wytrzymałość na ściskanie równą 18 MPa.

Możliwość obciążania ruchem, kołowym po ok. 2 godzinach.
 Możliwość aplikacji w temperaturze min. +1ºC.
 Do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną oraz ściekami komunalnymi.
 Klasa CC R3 wg PN‑EN 1504‑3.
 Wysoka odporność chemiczna w środowisku o pH = 4,0 –
klasa ekspozycji XWW3 wg DIN
19573.
Przechowywanie: 9 miesięcy.





Suszony ogniowo piasek kwarcowy do posypywania
powierzchni PCI Epoxigrund 390, PCI Apoflex® i PCI
Apoten® w celu zwiększenia przyczepności do nich
kolejnych materiałów PCI.
 Czysty pod względem chemicznym i biologicznym.
 Wysuszony ogniowo.
Frakcja: 0,3 do 0,8 mm.
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Suszony ogniowo piasek kwarcowy do zapraw na bazie żywic
reaktywnych PCI

PCI Quarzsand BCS 412

Suszony ogniowo piasek kwarcowy do wytwarzania
zaprawy klejącej i do spoinowania wraz ze spoiwem
epoksydowym PCI Durapox® NT.
 Czysty pod względem chemicznym i biologicznym.
 Wysuszony ogniowo.
Frakcja: 0,06 do 0,2 mm.


www.pci-polska.pl
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Suszony ogniowo piasek kwarcowy do zapraw na bazie żywic
reaktywnych PCI

PCI Quarzsand F32

Suszony ogniowo piasek kwarcowy do posypywania
powierzchni PCI Epoxigrund 390, PCI Apoflex® i PCI
Apoten® w celu zwiększenia przyczepności do nich
kolejnych materiałów PCI.
 Czysty pod względem chemicznym i biologicznym.
 Wysuszony ogniowo.
Frakcja: 0,1 do 0,4 mm.
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Cementowa zaprawa kontaktowa do jastrychów i innych
wypraw cementowych

PCI Repahaft®

Elastyczna, szybkowiążąca
powłoka izolacyjna do uszczelniania elementów budowlanych
i budowli

PCI Seccoral®
2K
Rapid

Cementowa zaprawa do wykonywania warstwy
sczepnej przy aplikacji tradycyjnych i szybkosprawnych (np. PCI Novoment® M1 plus, PCI Novoment®
Z3) jastrychów zespolonych z podłożem, w tym jastrychów spadkowych na balkonach i tarasach.
 Do silnie obciążonych mechanicznie (np. ruchem wózków widłowych) mineralnych warstw użytkowych.
 Zaprawa kontaktowa pod jastrych drenażowy PCI Pavifix® DM.
 Wysoka przyczepność, gwarantuje mocne połączenie
nanoszonych wypraw cementowych z istniejącym, odpowiednio przygotowanym podłożem.
Przechowywanie: 9 miesięcy.










Uszczelniacz silikonowy do okładzin ceramicznych i szklanych



PCI Silcofug® E





Specjalny grunt do podłoży
drewnianych i mineralnych



PCI Wadian®
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2-komponentowa, cementowa, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca do wykonywania hydroizolacji zespolonej typu średniego i ciężkiego pod okładzinami
płytkowymi na podłożach mineralnych, na balkonach,
tarasach, w umywalniach, natryskach i basenach kąpielowych, pływackich i terapeutycznych (np. solankowych).
Do wykonywania hydroizolacji typu ciężkiego w zbiornikach wody użytkowej oraz na stykających się z gruntem powierzchniach fundamentów i ścian piwnicznych.
Do uszczelniania zbiorników wody pitnej.
Zdolność mostkowania rys o rozwartości do 2,5 mm.
Szybkowiążąca – po 4 godzinach możliwość wchodzenia i układania płytek, po 3 dniach możliwość obciążania wodą.

Bardzo niskie zużycie: 2,5 kg/m2/2 mm grubości suchej warstwy.
 Ekologiczna – niska emisyjność substancji szkodliwych – znak EMICODE EC 1 PLUS.
 Posiada Europejską Ocenę Techniczną nr ETA15/0563, wydaną w oparciu o Europejski Dokument
Oceny ETAG 022 Część 1:2007.
 Klasa W0-I, W1-I, W2-I, W3‑I wg
DIN 18534, DIN 18531‑5, DIN
18533, DIN 18535.
 Zgodna z normą PN‑EN 14891
– klasa CM 02P.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Uszczelniacz silikonowy do elastycznego wypełniania szczelin dylatacyjnych i spoin łączących okładziny
ceramiczne i szklane z innymi elementami i materiałami w pomieszczeniach suchych i mokrych, w nieckach
basenowych i na plażach wokół basenów, w zbiornikach wodnych, na balkonach, tarasach i elewacjach.
Do elastycznego łączenia między sobą elementów ze
szkła, aluminium, drewna, emalii, ceramiki, twardego PVC, akrylu sanitarnego, elementów budowlanych
ze szkła.
Dopuszczalne odkształcenie: 20% szerokości spoiny.
Dostępny w kolorach zgodnych z kolorami zapraw do
spoinowania PCI.



Dyspersyjny grunt do podłoży drewnianych oraz drewnopochodnych pod hydroizolacje dyspersyjne lub
cementowe, masy samopoziomujące oraz wyklejanie płytek przy użyciu cementowych zapraw klejących
PCI.
Do przeciwwilgociowego zabezpieczenia płyt wiórowych, podłóg z desek drewnianych, płyt OSB, płyt
gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych.
Do wykonywania paroizolacji podłoży mineralnych.
Nie zawiera rozpuszczalników, bardzo niska emisja
substancji szkodliwych – znak EMICODE EC 1 PLUS.
Wysoka wartość współczynnika µ = ok. 350 000 –
skuteczna ochrona wrażliwych podłoży przed deformacją w wyniku działania wilgoci i pary wodnej.

Barwiony w celu lepszej kontroli zagruntowania podłoża.
Przechowywanie: 6 miesięcy.



Bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak
EMICODE EC 1 PLUS.
 Zgodny z PN‑EN 15651‑3: klasa XS1, typ S.
Przechowywanie: 24 miesiące.



Obiekt referencyjny
Kompleks basenowy w Czarnej k/Tarnowa
Obiekt: Kompleks basenowy
Miejsce: Czarna k/Tarnowa
Zakres prac: niecka basenowa, plaża, pomieszczenia basenowe,
zaplecze socjalne, sauny
Wykonawca: FEWATERM
Produkty:
PCI Gisogrund® grunt dyspersyjny
PCI Repahaft® cementowa zaprawa kontaktowa
PCI Novoment® M1 plus gotowa zaprawa do wykonywania jastrychów
PCI Pericret® szpachlówka cementowa
PCI Seccoral® 2K elastyczna powłoka izolacyjna
PCI Lastogum® powłoka przeciwwilgociowa
PCI Pecitape® taśmy i manszety uszczelniające
PCI Nanolight® elastyczna, cementowa zaprawa klejąca
PCI Nanofug®/ PCI Durafug® NT cementowe zaprawy do spoinowania
PCI Silcofug® E / PCI Silcoferm® VE uszczelniacze silikonowe
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