e
i
n
e
i
n
l
e
z
we uszc

o
s
k
e
l
p
m
Ko
i
k
n
e
i
z
a
ł
i
kuchni
®

um
PCI Lastog

armatury łazienkowe z regulacją strumienia wody

płytki wielkoformatowe

brodziki podpłytkowe
(bezprogowe)

Nowe potrzeby:
Od łazienki do oazy wypoczynku i rekreacji
Wpływy kulturowe, zmiany demograficzne i trend ku rosnącej dbałości o ciało powodują wzrost wymagań stawianych łazienkom. Higiena jak zawsze stoi na pierwszym miejscu, ale coraz częściej dochodzi do głosu aspekt rekreacji w komfortowych
warunkach. Nowoczesna łazienka staje się więc miejscem wydłużonego wypoczynku po trudach dnia.
Dla wielu ludzi remont łazienki oznacza więc długoterminową i życiowo ważną inwestycję. Najlepszym dowodem tego jest
trend ku podpłytkowym (bezprogowym) brodzikom.
Producenci płytek i armatury łazienkowej próbują dopasować swoją ofertę do wspomnianych, nowych potrzeb użytkowników łazienek. Dlatego wykonawcy remontów w łazienkach coraz częściej mają do czynienia z płytkami wielkoformatowymi,
bezprogowymi brodzikami i armaturami z regulacją strumienia wody. Konsekwencją tego są z kolei rosnące wymagania co
do długowieczności i niezawodności zespolonych uszczelnień podpłytkowych. Od wykonawcy oczekuje się optymalnego
doboru produktów, zdolnych zapewnić wysokie parametry szczelności i przyczepności.
Rozwiązaniem, które perfekcyjnie spełnia te oczekiwania jest powłoka uszczelniająca PCI Lastogum®.
Doskonałą jakość i skuteczność powłoki przeciwwilgociowej PCI Lastogum® potwierdzają niezależne aprobaty i świadectwa,
np.:


Aprobata Techniczna ITB nr AT-15‑6317/2012
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Korzyści wynikające z zastosowania systemu PCI:
Pewna, szybka i elastyczna praca w systemie
PCI oferuje perfekcyjnie dopasowane do siebie produkty,
tworzące razem niezawodny system. PCI Gisogrund®
zapewnia bezpieczne i szybkie zagruntowanie podłoża.
Uszczelnienie PCI Lastogum® z taśmą PCI Pecitape®
Objekt oraz narożnikami i manszetami chronią skutecznie
przed wilgocią i stanowią idealne podłoże dla okładziny
płytkowej.
Dzięki bardzo szybkiemu wysychaniu powłoki uszczelniającej
już po 3 godzinach można przystąpić do wyklejania płytek. Biały kolor uszczelnienia gwarantuje właściwą estetykę
modnych obecnie okładzin przezroczystych, zwłaszcza
szklanych. Dla przyklejenia i zaspoinowania płytek wykonawca może sięgnąć do szerokiego asortymentu klejów i fug,
a także dopasowanych do nich idealnie kolorystyką silikonów
marki PCI.

W skrócie:
Zalety uszczelnienia PCI Lastogum®:
PCI Lastogum® to gotowa do użycia dyspersja akrylowa,
dostarczana w dwóch kontrastowych kolorach - szarym
i białym - w celu łatwej optycznej kontroli pokrycia izolowanej powierzchni. Nie wymaga to stosowania żadnych
przyrządów pomiarowych, gdyż potwierdzeniem naniesienia prawidłowej grubości materiału jest po prostu brak
prześwitów koloru podłoża. Zawsze należy nakładać dwie
warstwy uszczelnienia. Biały kolor drugiej warstwy zapobiega negatywnym efektom kolorystycznym w przypadku
okładzin przezroczystych, np. mozaiki lub płytek szklanych.
Nakładanie PCI Lastogum® odbywa się wałkiem lub pędzlem.
Po wyschnięciu materiał tworzy wodoszczelną powłokę, skuPowłoka przeciwwilgociowa do wewnętrznych uszczelnień podpłytkowych

PCI Lastogum®

tecznie chroniącą podłoże przed działaniem wilgoci. Powłoka
ta charakteryzuje się ponadto bardzo wysoką elastycznością
– mostkuje ewentualne wtórne rysy w podłożu o rozwartości
min. 0,75 mm. Ze względu na brak rozpuszczalników czy innych substancji toksycznych, PCI Lastogum® jest produktem
ekologicznym, przyjaznym dla środowiska i bezpiecznym dla
zdrowia zarówno wykonawcy uszczelnienia, jak i użytkownika. Dzięki optymalnemu zróżnicowaniu wielkości opakowań
(4, 8, 25 kg), niezależnie od wielkości izolowanej powierzchni,
wykonawca nie musi wkalkulowywać dużej ilości niewykorzystanego materiału. Dodatkowy atut PCI Lastogum® to wyjątkowy szybki czas schnięcia. W temperaturze pokojowej (ok.
+20 ºC) już po 1 godzinie od nałożenia pierwszej warstwy
można nakładać drugą warstwę, a po kolejnych 2 godzinach
druga warstwa nadaje się do przyklejania płytek. Dzięki temu
wydatnie skraca się czas niezbędny do wykonania całego zakresu robót płytkarskich, wykonawca może szybciej przystąpić do pracy na kolejnym obiekcie, a użytkownik krócej znosi
niedogodności związane z robotami budowlanymi w domu.
3

Remont łazienki z PCI
Pełen relaks od pierwszego dnia
Bezawaryjne funkcjonowanie to główne wyzwanie, które stawia wykonawcy nowoczesna łazienka. Aby mu sprostać PCI
oferuje kompleksowe rozwiązanie systemowe idealnie dopasowanych do siebie produktów. Zostały one dobrane w przemyślany sposób tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i zadowolenie zarówno wykonawcy robót jak i użytkownikowi. Właściwości elementów tego systemu optymalnie pasują do warunków łazienki w mieszkaniu, gdzie wykonawca musi
zazwyczaj pracować na bardzo ograniczonej powierzchni, a użytkownik oczekuje od niego szybkiego postępu robót i możliwie
minimalnego zakłócenia rytmu życia domowego.
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1. PCI Gisogrund®
2. PCI Pericem® 515
3. PCI Pericret®
4. PCI Lastogum®
4a. PCI Pecitape® Objekt
5. PCI Pericol® Extra
6. PCI Nanofug® Premium
7. PCI Silcofug® E

System łazienkowy z zastosowaniem wodoszczelnej, elastycznej powłoki PCI Lastogum®

Grunt dyspersyjny do chłonnych
podłoży mineralnych

PCI Gisogrund

®

 Skoncentrowany grunt dyspersyjny, rozcieńczalny







Szybkosprawna, cementowa zaprawa samopoziomująca do wykonywania i niwelacji podkładów
i posadzek

PCI Pericem® 515

Szybkowiążąca szpachlówka
cementowa do betonu i murów

PCI Pericret®

 Nie zawiera rozpuszczalników, bardzo niska emisja

substancji szkodliwych – znak EMICODE EC 1.
 Możliwość przechowywania i transportu w temperatu-

rach ujemnych: do -10ºC.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

 Szybkosprawna zaprawa do równania i wykonywa-

nia posadzek cementowych oraz podkładów pod
wszelkiego typu okładziny (kamienne i ceramiczne),
przyklejane parkiety i panele, wykładziny podłogowe
oraz powłoki żywiczne w budownictwie ogólnym
i przemysłowym.
 Na podłoża nieodkształcalne (cementowe i anhydrytowe) oraz odkształcalne (np. drewniane i drewnopochodne) z wbudowanymi matami PCI Armiermatte®.
 Do ogrzewań podłogowych.
 Do warstw o grubości od 1 do 15 mm (z dodatkowym
kruszywem do 30 mm).
 Szybkowiążąca, już po ok. 3 godzinach możliwość
wchodzenia.
 Klasa CT-C30-F6 wg PN‑EN 13813.
Przechowywanie: 6 miesięcy.

 Szybkosprawna szpachlówka cementowa do sto-








Powłoka przeciwwilgociowa
do wewnętrznych uszczelnień
podpłytkowych

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.

 1-komponentowa żywica akrylowa do wykonywania

PCI Lastogum®





Przechowywanie: 6 miesięcy

sowania 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.

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.
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Taśma uszczelniająca do zespolonych uszczelnień PCI

PCI Pecitape Objekt
®

Uelastyczniona, cementowa
zaprawa klejąca do chłonnych i niechłonnych okładzin
ceramicznych

PCI Pericol®
Extra

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

PCI Nanofug Premium

 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.

 Cementowa, elastyczna zaprawa do spoinowania
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ITB-KOT-2019/0876.
Przechowywanie: 24 miesiące.

nia chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych
w pomieszczeniach suchych i mokrych.
 Na balkonach o małej powierzchni i na fasadach do
przyklejania chłonnych płytek ceramicznych, np.
klinkierowych.
 Odpowiada klasie C2T wg normy PN‑EN 12004.
 Innowacyjny system retencji wody – bardzo dobre
parametry robocze nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych.
Przechowywanie: 12 miesięcy.



PCI Silcofug® E

niających PCI.
 Posiada Krajową Ocenę Techniczną

 Uelastyczniona, cementowa zaprawa do przykleja-

®

Uszczelniacz silikonowy do okładzin ceramicznych i szklanych

 Wysoka przyczepność do wszystkich powłok uszczel-

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-

 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.

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.

 Bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak

EMICODE EC 1 PLUS.
 Zgodny z PN‑EN 15651‑3: klasa XS1, typ S.

Przechowywanie: 24 miesiące.
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Wykonawstwo:
System łazienkowy PCI krok po kroku

1. Gruntowanie
Podłoże musi być suche, mocne, czyste i pozbawione
warstw zmniejszających przyczepność.
Na podłoża chłonne najlepiej nadaje się PCI Gisogrund®.
Na podłożach cementowych i cementowo-wapiennych
należy rozcieńczyć go wodą w proporcji 1:1 do 1:2. Podłoża
gipsowe i płyty kartonowo - gipsowe – gruntować bez
rozcieńczania.

2. Uszczelnienie narożników, połączeń i przejść
instalacyjnych
W narożach ściana/ściana i ściana/posadzka należy przy
użyciu PCI Lastogum® wkleić taśmy PCI Pecitape®
Objekt. Przejścia króćców rur wodociągowych uszczelnić
manszetami PCI Pecitape® 10 × 10 cm, także wklejonymi
na PCI Lastogum®. W przejściach rur kanalizacyjnych
i wokół odpływów wkleić na PCI Lastogum® manszety
PCI Pecitape® 42,5 × 42,5 cm, w których wycięto otwór,
dopasowany do średnicy przejścia rurowego czy odpływu
podłogowego. Po naklejeniu taśm i manszet należy także
przesmarować ich krawędzie masą PCI Lastogum®.

3. Pierwsza warstwa uszczelnienia
Przy pomocy wałka lub pędzla nanieść na całą przeznaczoną
do zaizolowania powierzchnię pierwszą warstwę uszczelnienia PCI Lastogum® (szarego). Nałożona warstwa powinna być możliwie jak najcieńsza, ale musi całkowicie kryć
powierzchnię (kolor podłoża nie powinien przez nią prześwitywać). Orientacyjne zużycie: 550–600 g/m2.

4. Druga warstwa uszczelnienia
Już po godzinie można położyć drugą warstwę
PCI Lastogum® (białego). Należy nią pokryć także krawędzie wbudowanych w uszczelnienie taśm i manszet. Po
całkowitym wyschnięciu uszczelnienia można zamontować
wanny i brodziki. Po ok. 1–2 godzinach od nałożenia drugiej
warstwy PCI Lastogum® można przystąpić do wyklejania
płytek. Zużycie produktu w drugiej warstwie to także ok.
550–600 g/m2.
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5. Wyklejanie płytek
Gładką stroną pacy nanieść na podłoże warstwę kontaktową
kleju, a następnie „mokro na mokro” packą zębatą nałożyć
na nim właściwą warstwę PCI Pericol® Extra. Przyłożyć
płytki i, przesuwając lekko na warstwie kleju, spozycjonować
je we właściwym położeniu.
W przypadku płytek nietypowych (wielkie formaty, szkło,
kamień naturalny), można alternatywnie zastosować inne kleje
PCI, np. PCI Pericol® Flex, PCI Nanolight®.

6. Fugowanie
Wprowadzić fugę PCI Nanofug® Premium diagonalnie
do kierunku spoin, wypełnić bruzdy spoinowe, zebrać pozostały materiał z płytek i po sprawdzeniu opuszkiem palca,
iż rozpoczęło się naskórkowanie fugi, umyć powierzchnię
czystą wodą. Alternatywnie do PCI Nanofug® Premium
w zależności od rodzaju okładziny istnieje możliwość użycia
innych fug PCI, np. PCI Nanofug® lub PCI Carrafug®.

7. Uszczelnienie elastyczne
W wewnętrznych narożach ścian, na styku ścian i posadzki, przy przejściach instalacyjnych oraz w miejscu styku
okładziny płytkowej ze stolarką i wbudowanymi elementami wyposażenia należy wykonać spoinowanie elastyczne
uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E. W przypadku okładzin kamiennych zaleca się użycie uszczelniacza
PCI Carraferm®.
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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:
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

Lokalny Dystrybutor:

