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Wstęp
Niniejszym oddajemy w Państwa ręce broszurę pt. „Systemy klejenia okładzin ceramicznych, szklanych i kamiennych.
Przewodnik”. To kolejne wydawnictwo z cyklu: „Profesjonalne rozwiązania systemowe PCI dla budownictwa”.
Mamy nadzieję, iż przejrzysty układ tej broszury, a także wyczerpujące informacje na temat zasad doboru dedykowanych rozwiązań, kompletacji oferowanych systemów i szczegółowych rozwiązań technicznych, ułatwią Państwu podjęcie decyzji o zastosowaniu profesjonalnych technologii PCI w realizowanych projektach.
Marka PCI to przede wszystkim synonim najwyższej jakości oraz innowacyjności. Od początku swego istnienia firma PCI wyróżnia się w obszarze rozwoju nowych technologii i ich aplikacji, a co za tym idzie jest w stanie tworzyć rewolucyjne rozwiązania
dla budownictwa. Nieustanne uzupełnianie oferty o produkty nowej generacji, a także wymiana doświadczeń i wiedzy z naszymi
klientami, pozwala nam dostosować portfolio produktowe do potrzeb i wymogów rynku.
Oferujemy systemy, produkty i technologie dla klientów sektora budowlanego, w tym systemy do klejenia ceramiki, izolacje budowlane, systemy naprawy konstrukcji, ociepleń oraz renowacji zabytków.
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1. Płytka na podłożu nieodkształcalnym

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1
2
3

Grunt
Zaprawa wyrównująca posadzkę
Zaprawa wyrównująca ścianę

4

Klej do płytek

PCI Gisogrund
PCI Pericem® 515
PCI Pericret®
PCI FT® Extra
PCI Pericol® Extra

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Cementowa masa poziomująca
Szpachlówka cementowa
Elastyczny klej cementowy
Cementowy klej o podwyższonych parametrach

5

Płytka

6

Fuga

7

Uszczelniacz

PCI Nanofug® Premium
PCI Nanofug®
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

®

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe ceramiczne na podłożach nieodkształcalnych występują na ścianach i posadzkach we wnętrzach obiektów
o różnej funkcji: mieszkalnych, biurowych, handlowych (sklepy, galerie handlowe), wystawowych, użyteczności publicznej itp.
Powierzchnie okładzin mogą mieć różną wielkość. Obciążone są ruchem pieszym, ewentualnie ruchem ręcznych wózków (zakupowych) lub pojazdów transportujących towary na powierzchniach sklepowych. Dodatkowym obciążeniem posadzek mogą być
meble i inne elementy wyposażenia, np. regały sklepowe. Generalnie nie występują tu naprężenia związane ze znacznymi zmianami
temperatur, a do obciążeń chemicznych zaliczyć można jedynie środki myjące. Nie stanowią one zagrożenia dla płytek, a także dla
fug, o ile stosowane są zgodnie z ich instrukcjami użycia, tzn. w odpowiednim rozcieńczeniu wodą i z zachowaniem odpowiedniego
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czasu oddziaływania na okładzinę. W dużych pomieszczeniach może wystąpić konieczność dylatowania powierzchni. Poniższe
zalecenia odnoszą się do przykładowego rozwiązania, prezentowanego na schemacie powyżej.

Podłoże
Zakłada się, iż podłożem jest cementowy lub anhydrytowy jastrych posadzkowy, a w przypadku ścian tynk mineralny: zazwyczaj
cementowy, wapienno‑cementowy lub gipsowy. Wymienione podłoża winny być czyste, nośne, pozbawione rys i wykruszeń oraz
równe. Jastrychy anhydrytowe należy koniecznie przeszlifować i odpylić. W razie konieczności szybkiego wyrównania, można tego
dokonać na posadzkach cementową masą poziomującą PCI Pericem® 515, na ścianach natomiast cementową szpachlówką
PCI Pericret®. Produkty te umożliwiają kontynuację robót już po kilku dniach, a nawet kilku godzinach. W podłożu winny być
widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje. Ewentualna warstwa poziomująca powinna być zdylatowana względem ścian
budynku oraz słupów, przenikających powierzchnię posadzki. Wszystkie dylatacje winny być odwzorowane w okładzinie ceramicznej. Dylatacje winny dzielić powierzchnię posadzki na pola kwadratowe, ewentualnie prostokątne z proporcją długości boków
maks. 2:1. Należy je poprowadzić koniecznie w miejscach zmiany geometrii rzutu pomieszczenia (np. naroża stref w kształcie „L”,
słupy itp.). O rozmieszczeniu dylatacji decyduje projektant.

Wykonawstwo
A. GRUNTOWANIE
Podłoża cementowe i wapienno‑cementowe należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund®, rozcieńczonym wodą zależnie od
chłonności podłoża w stosunku 1:1 do 1:2. Na tynkach gipsowych i jastrychach anhydrytowych należy stosować PCI Gisogrund®
bez rozcieńczania wodą. Na tak zagruntowanej powierzchni można bezpośrednio przyklejać okładzinę płytkową lub opcjonalnie
wykonać wstępne wyrównanie zaprawami cementowymi.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować cementowy klej o podwyższonych parametrach (C2T wg PN‑EN 12004) –
PCI Pericol® Extra, ewentualnie elastyczną zaprawę klejacą PCI FT® Extra (C2TE S1 wg PN‑EN 12004). Na posadzkach, które
będą poddawane znacznym obciążeniom mechanicznym, wynikającym np. z intensywnego ruchu wózków ręcznych lub pochodzącym od ciężkich mebli, regałów sklepowych itp., zaleca się przyklejanie płytek metodą kombinowaną.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium lub PCI Nanofug®. Szerokość fug zależy od
rozmiaru płytek i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.
W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny
uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca się wypełnienie
uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 140, gruntując go od strony płytek środkiem PCI Elastoprimer 145. Pod uszczelniaczem umieścić sznur dylatacyjny PCI DIN‑Polyband.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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2. Płytka na podłożu odkształcalnym
Wariant 1: podłoże ściany: płyta g‑k, podłoże posadzki: deska drewniana

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1

Grunt na ścianę

PCI Gisogrund®

2

Grunt na posadzkę

PCI Wadian®
PCI Holzboden®Spachtelmasse HSP 34
PCI Pericem® 515 +
PCI Armiermatte GFM
PCI Nanolight®

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Grunt dyspersyjny do podłoży niechłonnych
i drewnianych
Grunt dyspersyjny paroizolacyjny
Cementowa masa poziomująca z rozproszonym
włóknem
Cementowa masa poziomująca + siatka z włókna
szklanego
Uniwersalny elastyczny klej cementowy

PCI Nanofug® Premium
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

3

Zaprawa wyrównująca posadzkę

4
5
6
7

Klej do płytek
Płytka
Fuga
Uszczelniacz

PCI Gisogrund® 404

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe ceramiczne na podłożach odkształcalnych występują na ścianach i posadzkach we wnętrzach obiektów
o różnej funkcji: głównie mieszkalnych i biurowych, suchych i mokrych, nowo wznoszonych i remontowanych. Poniższe zalecenia
dotyczą wyłącznie pomieszczeń suchych. W przypadku mokrych należy uwzględnić dodatkowo wytyczne innych odpowiednich
rozdziałów niniejszej broszury. Podstawowe obciążenia to ruch pieszy oraz ciężar mebli. Brak naprężeń związanych ze znacznymi
zmianami temperatur, a do obciążeń chemicznych zaliczyć można jedynie środki myjące, nie stanowiące zagrożenia dla fug o ile
stosowane są zgodnie ze swymi instrukcjami użycia. W dużych pomieszczeniach może wystąpić konieczność dylatowania powierzchni. Poniższe zalecenia odnoszą się do przykładowego rozwiązania, prezentowanego na schemacie powyżej.
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Wariant 2: podłoże ściany i posadzki: płyta OSB

Nr
1
2
3
4
5
6
7

Element systemu
Grunt
Klej do płytek
Arkusz oddylatowujący
Klej do płytek
Płytka
Fuga
Uszczelniacz

Produkt PCI

Opis produktu

PCI Wadian®
PCI Nanolight®
PCI Pecilastic® E
PCI Nanolight®

Grunt dyspersyjny do podłoży niechłonnych
i drewnianych
Grunt dyspersyjny paroizolacyjny
Uniwersalny elastyczny klej cementowy
Arkusz oddylatowujący
Uniwersalny elastyczny klej cementowy

PCI Nanofug® Premium
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

PCI Gisogrund® 404

Podłoże
Wśród podłoży odkształcalnych wymienić należy zwłaszcza: płyty z materiałów drewnopochodnych (głównie OSB), podłogowe
deski drewniane i płyty kartonowo‑gipsowe. Mogą one występować na ścianach lub na posadzkach. Do odkształcalnych kwalifikuje się także tzw. „podłoża mieszane”. Ma to miejsce głównie w remontach, gdy np. na jednej powierzchni posadzki występują:
jastrych cementowy, stare okładziny ceramiczne i deski drewniane. Zasadniczo przyjmuje się, iż zastane podłoża winny być nośne,
czyste i równe, tzn. wymagające jedynie zastosowania systemu, przejmującego ich nadmierne naprężenia w płaszczyźnie, które
to naprężenia mogłyby doprowadzić do uszkodzeń okładziny płytkowej, np. do pękania fug czy odspojeń płytek. W podłożu winny
być widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje. Ewentualna warstwa poziomująca powinna być zdylatowana względem
ścian budynku oraz słupów, przenikających powierzchnię posadzki. Wszystkie dylatacje winny być odwzorowane w okładzinie
ceramicznej. O rozmieszczeniu dylatacji decyduje projektant.
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Wykonawstwo
A. INDYWIDUALNE PRZYGOTOWANIE RÓŻNYCH RODZAJÓW PODŁOŻY
A1. Płyty kartonowo‑gipsowe
Płyty kartonowo‑gipsowe muszą być przymocowane do podłoża (np. stelażu) w sposób gwarantujący ich wystarczającą sztywność i nośność dla bezpośredniego przyklejenia okładziny płytkowej. Należy je zagruntować środkiem PCI Gisogrund® bez
rozcieńczania go wodą.
A2. Płyty OSB na ścianach
Płyty OSB na ścianach winny posiadać grubość min. 19 mm i być przymocowane do podłoża łącznikami mechanicznymi, rozmieszczonymi nie rzadziej, niż co 40 cm. Ich styki należy połączyć w sposób trwały (np. klejone „na pióro i wpust”). Podłoże z płyt
OSB musi zapewnić wystarczającą sztywność do bezpośredniego przyklejenia okładziny płytkowej. Płyty OSB, zabezpieczone fabrycznie przeciw wnikaniu wilgoci i wody zaleca się gruntować 2-krotnie rozcieńczonym 1:1 wodą środkiem PCI Gisogrund® 404.
A3. Płyty OSB na posadzkach
Płyty OSB na posadzkach winny posiadać grubość min. 25 mm i być przymocowane do podłoża łącznikami mechanicznymi,
rozmieszczonymi nie rzadziej, niż co 40 cm. Ich styki należy połączyć w sposób trwały (np. klejone „na pióro i wpust”). Płyty OSB,
zabezpieczone fabrycznie przeciw wnikaniu wilgoci i wody, zaleca się gruntować 2-krotnie rozcieńczonym 1:1 wodą środkiem
PCI Gisogrund® 404. Generalnie same płyty OSB winny posiadać wystarczającą sztywność i nośność dla ułożenia na nich okładziny płytkowej. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa można przykleić na płytach OSB elastycznym klejem cementowym
PCI Nanolight® arkusz oddylatowujący PCI Pecilastic® E. Arkusz ten redukuje dodatkowo hałas kroków lub uderzeń.
A4. Deski podłogowe
Deski podłogowe winny być odpowiednio sztywne i nośne oraz mieć czystą powierzchnię. Łuszczące się powłoki malarskie
należy usunąć, trwale przylegające mogą pozostać. Pozostawione powłoki należy zagruntować nierozcieńczonym środkiem
PCI Gisogrund® 404. Niezabezpieczone drewno zaleca się gruntować 2× środkiem PCI Wadian®, działającym także paroizolacyjnie. Następnie można alternatywnie położyć jedną z niżej wymienionych warstw:
a) cementowa masa poziomująca z rozproszonym włóknem PCI Holzboden®-Spachtelmasse HSP 34;
b) cementowa masa poziomująca PCI Pericem® 515 z wbudowaną siatką z włókna szklanego PCI Armiermatte GFM;
c) arkusz oddylatowujący PCI Pecilastic® E, przyklejony na elastycznym cementowym kleju PCI Nanolight®.
Wylewki (wariant „a” i „b”) pozwalają dodatkowo na wyrównanie podłoża.
A5. Posadzki z podłożami mieszanymi
Wszystkie zastane rodzaje podłoża muszą być powierzchniowo czyste i zapewniać przyszłej okładzinie płytkowej wymaganą
sztywność oraz nośność. Dla ich ujednolicenia, uniknięcia zarysowań okładziny w miejscu styków różnych rodzajów podłoża oraz
dla ewentualnego wyrównania, można położyć na nich zgodnie z potrzebami jedną z trzech warstw, wymienionych w ppkt. A4.
Uprzednie gruntowanie należy dostosować do danego rodzaju podłoża, czyli:
 podłoża mineralne – grunt PCI Gisogrund® lub PCI Gisogrund® 404 w odpowiednim rozcieńczeniu wodą;
 podłoża niechłonne – grunt PCI Gisogrund® 404 bez rozcieńczania wodą;
 podłoża z niezabezpieczonego drewna – 2× grunt PCI Wadian®;
 podłoża z płyt OSB – 2× grunt PCI Gisogrund® 404 w rozcieńczeniu 1:1 wodą.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej zaleca się użycie uniwersalnego elastycznego kleju cementowego (C2TE S1 wg PN‑EN 12004)
– PCI Nanolight®.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium.
W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny
uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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3. Płytka na podłożu nienasiąkliwym

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1

Grunt

PCI Gisogrund® 404

2
3

Klej do płytek
Płytka

PCI FT® Extra

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
i niechłonnych
Elastyczny klej cementowy

4

Fuga

5

Uszczelniacz

PCI Nanofug® Premium
PCI Nanofug®
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe ceramiczne na podłożach nienasiąkliwych występują na ścianach i posadzkach we wnętrzach obiektów
o różnej funkcji: mieszkalnych, biurowych, handlowych, wystawowych, użyteczności publicznej itp. Obiekty te zostały wyremontowane z jednoczesną zmianą lub zachowaniem ich pierwotnej funkcji. Warunki pracy takich okładzin (w tym obciążenia i ewentualne
dylatacje) wykazują podobieństwo do opisanych już w rozdziale „01. Płytka na podłożu nieodkształcalnym” (strona 2). Poniższe
zalecenia odnoszą się do przykładowego rozwiązania, prezentowanego na schemacie powyżej.

Podłoże
Podłożem jest zazwyczaj stara okładzina płytkowa – ścienna lub posadzkowa. Na ścianach może też występować dawna powłoka malarska (np. tzw. lamperia olejna), a na posadzkach – lastrico w formie płytek lub wylewane. Wymaga się, aby podłoża te
były przede wszystkim nośne, tzn. wszystkie warstwy, tworzące podłoże na tyle dobrze przylegały do siebie, aby pod wpływem
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dodatkowych obciążeń, pochodzących od nowej okładziny nie doszło nigdzie do rozerwania zespolenia sąsiadujących warstw.
Dotyczy to szczególnie starych okładzin i powłok malarskich na ścianach, pod którymi często znajdują się zbyt słabe tynki.
Ponadto podłoże musi być czyste, pozbawione rys, wykruszeń i wystarczająco równe. Posadzki lastrico często wymagają usunięcia nagromadzonej w nich przez lata pasty do podłóg, której obecność utrudnia przyczepność nowych warstw. W razie konieczności szybkiego wyrównania, można tego dokonać na posadzkach masą cementową poziomującą PCI Pericem® 515, na ścianach natomiast cementową szpachlówką PCI Pericret®. Produkty te umożliwiają kontynuację robót już po kilku dniach, a nawet
kilku godzinach. W podłożu winny być widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje. Bliższe informacje o dylatacjach patrz
podrozdział „Podłoże” w rozdziale „01. Płytka na podłożu nieodkształcalnym” (strona 2).

Wykonawstwo
A. GRUNTOWANIE
Do gruntowania podłoży niechłonnych pod okładzinę płytkową (lub ewentualne warstwy wyrównawcze) stosuje się środek
PCI Gisogrund® 303.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładzin należy stosować cementowy klej o podwyższonych parametrach (C2T wg PN‑EN 12004) – PCI Pericol®
Extra lub elastyczną zaprawę klejącą PCI FT® Extra (C2TE S1 wg PN‑EN 12004). Na posadzkach, które będą poddawane znacznym obciążeniom mechanicznym, wynikającym np. z intensywnego ruchu wózków ręcznych lub pochodzącym od ciężkich mebli,
regałów sklepowych itp., zaleca się przyklejanie płytek metodą kombinowaną.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium lub PCI Nanofug®. Szerokość fug zależy od
rozmiaru płytek i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.
W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny
uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca się wypełnienie
uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 140, gruntując go od strony płytek środkiem PCI Elastoprimer 145. Pod uszczelniaczem umieścić sznur dylatacyjny PCI DIN‑Polyband.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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4. Płytka na podłożu stalowym wewnątrz

Nr
1
2
3
4
5

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

Grunt
Klej do płytek
Płytka
Fuga
Uszczelniacz

PCI Gisogrund 303
PCI Nanolight®

Grunt dyspersyjny do podłoży niechłonnych
Uniwersalny elastyczny klej cementowy

PCI Nanofug® Premium
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

®

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe ceramiczne na niepodlegających dużym drganiom harmonicznym podłożach stalowych we wnętrzach występują niekiedy w obiektach przemysłowych lub użyteczności publicznej. Elementy stalowe mają postać kształtowników walcowanych lub blach o znacznej grubości. Często sąsiadują one z typowymi podłożami (beton, mur ceglany). Obciążenia mechaniczne
mogą być bardzo zróżnicowane: ruch pieszy, ruch kołowy, masa elementów wyposażenia itp. Zakłada się brak znacznych zmian
temperatury czy obciążeń chemicznych. Zastosowane materiały okładzinowe, głównie kleje, mają za zadanie przede wszystkim
zapewnić wysoką przyczepność płytek do trudnego podłoża, jakim jest stal. W dużych pomieszczeniach może wystąpić konieczność dylatowania powierzchni. Poniższe zalecenia odnoszą się do przykładowego rozwiązania, prezentowanego na schemacie
powyżej.
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Podłoże
Zakłada się, iż podłożem jest stal: głównie blachy i kształtowniki walcowane w postaci słupów, rygli, belek stropowych itp.
Elementy te posiadają wymagane zabezpieczenie antykorozyjne, są czyste (przede wszystkim odtłuszczone) i nie wymagają stosowania warstw wyrównawczych.

Wykonawstwo
A. GRUNTOWANIE
Do gruntowania stosuje się środek dyspersyjny PCI Gisogrund® 303.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować uniwersalny elastyczny klej cementowy klej PCI Nanolight®. Na posadzkach,
które będą poddawane znacznym obciążeniom mechanicznym, wynikającym np. z intensywnego ruchu wózków lub pochodzącym od ciężkich mebli, zaleca się przyklejanie płytek metodą kombinowaną.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium. Szerokość fug zależy od rozmiaru płytek
i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.
W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny
uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca się wypełnienie
uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 140, gruntując go od strony płytek środkiem PCI Elastoprimer 145. Pod uszczelniaczem umieścić sznur dylatacyjny PCI DIN‑Polyband.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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5. P
 łytka na podłożu stalowym o dużych
drganiach harmonicznych

Nr
1
2
3
4

Element systemu

Produkt PCI

Klej do płytek
Płytka
Fuga
Uszczelniacz

PCI Collastic

Opis produktu
®

PCI Nanofug® Premium
PCI Silcofug® E

Klej poliuretanowy
Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe ceramiczne na podłożach stalowych o dużych drganiach harmonicznych występują zarówno we wnętrzach jak
i na zewnątrz budynków o różnej funkcji: przemysłowych, biurowych, handlowych itp. Typowe przykłady to pomost stalowy o wiotkiej konstrukcji w hali przemysłowej, posadzka i ściany windy w hotelu lub centrum handlowym czy balkon o konstrukcji stalowej.
Obciążenia mechaniczne mogą być bardzo zróżnicowane: ruch pieszy, ruch kołowy, masa elementów wyposażenia itp. W przypadku elementów zewnętrznych możliwe są znaczne zmiany temperatury. Zastosowane materiały okładzinowe, głównie kleje,
mają za zadanie przede wszystkim nie dopuścić do uszkodzeń okładziny (pęknięcia, odspojenia) pod działaniem drgań. W dużych
obiektach może wystąpić konieczność dylatowania powierzchni. Poniższe zalecenia odnoszą się do przykładowego rozwiązania,
prezentowanego na schemacie powyżej.
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Podłoże
Zakłada się, iż podłożem jest stal: głównie w postaci stosunkowo wiotkich blach. Podłoże stalowe posiada wymagane zabezpieczenie antykorozyjne, jest czyste (przede wszystkim odtłuszczone) i nie wymaga stosowania warstw wyrównawczych.

Wykonawstwo
A. GRUNTOWANIE
Gruntowanie jest zbędne.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować klej poliuretanowy PCI Collastic®. Zaleca się przyklejanie płytek metodą
kombinowaną.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium. Szerokość fug zależy od rozmiaru płytek
i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.
W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny
uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca się wypełnienie
uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 140, gruntując go od strony płytek środkiem PCI Elastoprimer 145. Pod uszczelniaczem umieścić sznur dylatacyjny PCI DIN‑Polyband.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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6. Płytka na ogrzewaniu podłogowym
Wariant 1 – ogrzewanie wodne

Nr

Element systemu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Strop betonowy
Termoizolacja
Folia PE
Jastrych
Rury grzewcze
Grunt
Klej do płytek
Płytka
Fuga
Uszczelniacz

Produkt PCI

Opis produktu

PCI Gisogrund®
PCI Nanolight®

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Elastyczny klej cementowy w metodzie kombinowanej

PCI Nanofug® Premium
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy
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Wariant 2 – ogrzewanie elektryczne

9
8

7

5
6
4

5

3
2
1

Nr

Element systemu

1
2
3

Strop betonowy
Termoizolacja
Folia PE

4

Wylewka cementowa

5
6
7
8
9

Klej do płytek
Mata grzewcza
Płytka
Fuga
Uszczelniacz

Produkt PCI

Opis produktu

PCI Holzboden®Spachtelmasse HSP 34
PCI Nanolight®

Cementowa masa poziomująca z rozproszonym
włóknem
Elastyczny klej cementowy w metodzie kombinowanej

PCI Nanofug® Premium
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe na ogrzewaniach podłogowych występują powszechnie w budownictwie mieszkaniowym, biurowym i użyteczności publicznej (hotele, restauracje itp.). Do typowych dla danego rodzaju budownictwa obciążeń mechanicznych, wywołanych ruchem osób i naciskiem umeblowania, dochodzą tu obciążenia termiczne, spowodowane zmianami temperatury posadzki.
Wynikają one ze zmian temperatury warstw posadzki w okresie włączania lub wyłączania ogrzewania, a także w sytuacjach gdy
ogrzewanie pracuje tylko w niektórych strefach posadzki. Ogrzewania elektryczne wywołują większe naprężenia niż wodne, gdyż
po ich uruchomieniu następuje szybsze rozgrzanie posadzki i parowanie zawartej w niej wilgoci. Projekt posadzki z ogrzewaniem
winien opisywać rozmieszczenie pól grzewczych, dylatacji między nimi, format i rozmieszczenie poszczególnych płytek oraz szerokość fug. Przedstawione niżej zalecenia odnoszą się do przykładowych rozwiązań, prezentowanych na schematach powyżej.
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Podłoże
Podłożem okładziny jest zazwyczaj jastrych cementowy lub anhydrytowy albo wylewka poziomująca, w których wbudowano
elementy grzejne. Oprócz typowych dla każdej posadzki płytkowej wymagań co do czystości i nośności, podłoża te winny
legitymować się dojrzałością, potwierdzoną próbnym wygrzewaniem. Jeżeli wymagane jest szybkie wykonanie robót, do wbudowania elementów ogrzewania wodnego można użyć wylewki cementowej z rozproszonym zbrojeniem włóknami polimerowymi
PCI Holzboden®-Spachtelmasse HSP 34. Maty ogrzewania elektrycznego wbudowuje się w warstwę kleju do płytek bezpośrednio pod okładziną. Jeżeli przed układaniem okładziny płytkowej nie wykonano próbnego wygrzewania jastrychu lub planuje
się rozmieszczenie płytek w sposób nie uwzględniający rozgraniczenia pól grzewczych, można to zrealizować przy użyciu arkusza
oddylatowującego PCI Pecilastic® E, który zostanie naklejony na jastrychu grzewczym jako podłoże pod przyklejenie okładziny.
Co do szczegółów takiego rozwiązania należy skontaktować się z Regionalnym Doradcą Technicznym PCI.

Wykonawstwo
A. GRUNTOWANIE
O ile podłożem nie jest masa jastrychowa lub wylewka poziomująca PCI, zaleca się przegruntowanie dyspersyjnym gruntem
PCI Gisogrund®, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 do 1:2.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej zaleca się użycie elastycznego kleju cementowego PCI Nanolight® w metodzie kombinowanej.
W przypadku ogrzewania elektrycznego w warstwie tego samego kleju mocuje się najpierw maty grzewcze, a potem - w kolejnej
operacji roboczej - przykleja się płytki.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą PCI Nanofug® Premium.
W dylatacjach wewnątrz posadzki i dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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7. Płytka na fasadzie nieocieplonej

Nr
1
2
3
4
5
6
7

Element systemu
Ściana murowana
Grunt
Zaprawa wyrównująca ścianę
Klej do płytek
Płytka
Fuga
Uszczelniacz

Produkt PCI

Opis produktu

PCI Gisogrund®
PCI Pericret®
PCI Nanolight®

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Szpachlówka cementowa
Uniwersalny elastyczny klej cementowy

PCI Nanofug®
PCI Elritan® 100

Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz poliuretanowy

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe ceramiczne na fasadach nieocieplonych występują w różnych rodzajach budownictwa, zazwyczaj na obiektach o funkcji technicznej, nie wymagających ocieplania ścian. Ich obciążenie stanowią zmienne warunki pogodowe (temperatury,
ssanie i parcie wiatru, opady deszczu, śniegu i gradu, cykle zamarzania i rozmrażania) i związane z tym procesy transportu ciepła
i pary wodnej poprzez przegrodę ścienną. Powstające w wyniku tych zjawisk naprężenia mogą doprowadzić do pęknięć i odspojeń w obrębie okładzin, co z kolei może skutkować upadkiem płytek z dużych wysokości i zagrażać zdrowiu, a nawet życiu przechodzących akurat w tym miejscu ludzi. Aby uniknąć takich sytuacji wymaga się, aby elewacja z okładziną ceramiczną wykonana
została na podstawie indywidualnego projektu, precyzującego miejscowe szczegóły, np. rozmieszczenie dylatacji. Poniższy opis
stanowi ogólną wytyczną i odnosi się do przedstawionego wyżej schematu.
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Podłoże
Zakłada się, iż podłożem jest mur z bloczków, cegły, pustaków itp. Podłoże winno być wystarczająco równe i nośne, a więc czyste,
niezarysowne i pozbawione odspojeń lub wykruszeń. Powinno ono też posiadać wymaganą przeciętną chłonność. W razie wątpliwości można ją poprawić stosując odpowiedni grunt, np. dyspersyjny środek PCI Gisogrund®, rozcieńczony w odpowiednim
stosunku wodą. Jeżeli dodatkowo potrzebne jest szpachlowanie wyrównawcze, umożliwiające już po kilku godzinach godzinach
przyklejanie okładziny, zaleca się użycie do tego celu cementowej szpachlówki PCI Pericret®. W okładzinie muszą być przejęte
wszelkie dylatacje wykonane w podłożu.

Wykonawstwo
A. PRZYKLEJENIE PŁYTEK
Dopuszcza się przyklejanie płytek elewacyjnych klas AIa, AIb, AIIa, BIa, BIb lub BIIa wg normy PN‑EN 14411 o grubości maks.
15 mm, dłuższym boku płytki maks. długości 40 cm, powierzchni pojedynczej płytki maks. 0,12 m2 i masie powierzchniowej maks.
40 kg/m2. Do przyklejania należy użyć elastycznego kleju cementowego PCI Nanolight® w metodzie kombinowanej. Minimalna
grubość warstwy klejowej to 3 mm.

D. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug®. Szerokość fug winna wynosić min. 3 mm i zależy od
rozmiaru płytek. Udział spoin w ogólnej powierzchni okładziny nie powinien być mniejszy niż 6%.
Dylatacje o szerokości 10 mm, których rozmieszczenie i przekrój także określa projekt elewacji, należy wypełnić 1-składnikowym
uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 100. Dylatacje poziome winny wypadać przynajmniej co kondygnację, pionowe zaś
nie rzadziej niż co 6 m. Dylatowanie okładziny jest konieczne w narożach elewacji. Spoinę dylatacyjną należy ponadto przewidzieć
na styku z innymi materiałami, np. stolarką lub ślusarką okienną i drzwiową.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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8. Płytka na fasadzie ocieplonej ETICS

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1
2
3

Klej do termoizolacji
Płyta styropianowa
Zaprawa do warstwy zbrojącej

PCI Multicret Multi

Klej cementowy do płyt termoizolacyjnych
Elastyczny klej cementowy do warstwy zbrojącej

4

Siatka

PCI Multicret® Multi
Siatka podtynkowa
160 g/m²

5
6
7
8
9

Łącznik mechaniczny
Klej do płytek
Płytka
Fuga
Uszczelniacz

®

Siatka podtynkowa z włókna szklanego

PCI FT® Extra

Elastyczny klej cementowy do płytek

PCI Nanofug® Premium
PCI Elritan® 100

Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz poliuretanowy

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe ceramiczne na fasadach ocieplonych ETICS występują w różnych rodzajach budownictwa: mieszkaniowym,
biurowym, użyteczności publicznej itp. Ich obciążenie stanowią zmienne warunki pogodowe (temperatury, ssanie i parcie wiatru,
opady deszczu, śniegu i gradu, cykle zamarzania i rozmrażania) i związane z tym procesy transportu ciepła i pary wodnej poprzez
przegrodę ścienną. Powstające w wyniku tych zjawisk naprężenia mogą doprowadzić do pęknięć i odspojeń w obrębie okładzin,
co z kolei może skutkować upadkiem płytek z dużych wysokości i zagrażać zdrowiu, a nawet życiu przechodzących akurat w tym
miejscu ludzi. Aby uniknąć takich sytuacji wymaga się, aby cały system fasadowy z okładziną ceramiczną posiadał odpowiednie
dopuszczenie, np. krajową ocenę techniczną ITB. Certyfikacja obejmuje w tym przypadku wszystkie warstwy i elementy: grunty,
kleje, płyty termoizolacji, łączniki mechaniczne, płytki, fugi, uszczelniacze itd. Poza tym każdy taki obiekt wymaga oddzielnego
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projektu, który precyzuje miejscowe szczegóły, np. rozmieszczenie dylatacji. Poniższy opis stanowi ogólną wytyczną i odnosi się
do przedstawionego wyżej schematu. Bazuje on na Aprobacie Technicznej ITB AT‑15‑8763/2016, która zawiera bardziej szczegółowe informacje o systemie MultiTherm K.

Podłoże
Zakłada się, iż podłożem jest mur z bloczków, cegły, pustaków itp. Podłoże winno być wystarczająco równe i nośne, a więc czyste,
niezarysowne i pozbawione odspojeń lub wykruszeń. Powinno ono też posiadać wymaganą przeciętną chłonność. W razie wątpliwości można ją poprawić stosując odpowiedni grunt. W okładzinie muszą być przejęte wszelkie dylatacje wykonane w podłożu.

Wykonawstwo
A. PRZYKLEJENIE TERMOIZOLACJI
Na przygotowanym podłożu przykleja się przy użyciu kleju PCI Multicret® Multi płyty termoizolacji z wełny lub styropianu o grubości maks. 250 mm, spełniające stosowne wymogi normowe, opisane w Aprobacie Technicznej ITB AT‑15‑8763/2016.

B. WYKONANIE WARSTWY ZBROJĄCEJ
Płyty termoizolacji pokrywa się zaprawą PCI Multicret® Multi, wklejając w nią jako zbrojenie Siatkę podtynkową 160 g/m2.
Poprzez siatkę kołkuje się płyty ociepleniowe dopuszczonymi do obrotu łącznikami mechanicznymi, których parametry i rozmieszczenie wynikają z projektu elewacji.

C. PRZYKLEJENIE PŁYTEK
Dopuszcza się przyklejanie płytek elewacyjnych klas AIa, AIb, AIIa, BIa, BIb lub BIIa wg normy PN‑EN 14411 o grubości maks. 15 mm
i masie powierzchniowej maks. 40 kg/m2. Do przyklejania należy użyć elastycznego kleju cementowego PCI FT® Extra w metodzie
kombinowanej. Minimalna grubość warstwy klejowej to 4 mm.

D. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium. Szerokość fug winna zawierać się w przedziale 6 do 30 mm i zależy od rozmiaru płytek. Winna ona być określona przez projektanta w projekcie elewacji. Udział spoin
w ogólnej powierzchni okładziny nie powinien być mniejszy niż 6%.
Dylatacje, których rozmieszczenie i przekrój także określa projekt elewacji, należy wypełnić 1-składnikowym uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 100. Pole dylatacyjne nie powinno być większe niż 9 m2.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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9. Płytka na izolacji przeciwwilgociowej

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1
2
3
4
5
6
7

Grunt
Zaprawa wyrównująca posadzkę
Zaprawa wyrównująca ścianę
Uszczelnienie podpłytkowe
Taśma uszczelniająca
Klej do płytek
Płytka

PCI Gisogrund
PCI Pericem® 515
PCI Pericret®
PCI Lastogum®
PCI Pecitape® Objekt
PCI FT® Extra

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Cementowa masa poziomująca
Szpachlówka cementowa
Uszczelnienie dysperyjne – tzw. folia w płynie
Taśma wbudowana w uszczelnienie podpłytkowe
Elastyczny klej cementowy

8

Fuga

9

Uszczelniacz

PCI Nanofug® Premium
PCI Nanofug®
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

®

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe na izolacjach przeciwwilgociowych występują na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych, obciążonych jedynie wilgocią lub wodą rozpryskową. Typowym przykładem takich pomieszczeń są łazienki w mieszkaniach i apartamentach hotelowych, w których nie występują w okładzinie płytkowej wpusty posadzkowe. Obciążeniem mechanicznym jest ruch
pieszy pojedynczych osób i ciężar ewentualnych mebli. Generalnie nie występują tu naprężenia związane ze znacznymi zmianami
temperatur, a do obciążeń chemicznych zaliczyć można jedynie środki myjące. Nie stanowią one zagrożenia dla płytek, a także
dla fug, o ile stosowane są zgodnie z ich instrukcjami użycia, tzn. w odpowiednim rozcieńczeniu wodą i z zachowaniem odpowiedniego czasu oddziaływania na okładzinę. Jedyne dylatacje występują w narożach ściana/ściana i ściana/posadzka. Poniższe
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zalecenia odnoszą się do podłoży mineralnych i płyt kartonowo‑gipsowych. W przypadku innych podłoży należy uwzględnić
wskazania innych odpowiednich rozdziałów niniejszej broszury.

Podłoże
Typowe podłoża to: jastrych cementowy, tynk cementowy, wapienno‑cementowy lub gipsowy oraz płyty kartonowo‑gipsowe.
Wymienione podłoża winny być czyste, nośne, pozbawione rys i wykruszeń oraz równe. W razie konieczności szybkiego wyrównania, można tego dokonać na posadzkach cementową masą poziomującą PCI Pericem® 515, na ścianach masywnych natomiast
cementową szpachlówką PCI Pericret®. Produkty te umożliwiają kontynuację robót już po kilku dniach, a nawet kilku godzinach.
Ewentualna warstwa poziomująca powinna być zdylatowana względem ścian pomieszczenia.

Wykonawstwo
A. GRUNTOWANIE
Podłoża mineralne należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund®, rozcieńczonym wodą zależnie od chłonności podłoża w stosunku 1:1 do 1:2. Na tynkach gipsowych i płytach kartonowo‑gipsowych należy stosować PCI Gisogrund® bez rozcieńczania
wodą. Na tak zagruntowanej powierzchni można bezpośrednio wykonać uszczelnienie podpłytkowe, przyklejać okładzinę płytkową lub opcjonalnie wykonać wstępne wyrównanie zaprawami cementowymi.

B. USZCZELNIENIE PODPŁYTKOWE
Jako uszczelnienie podpłytkowe stosuje się dwie warstwy dyspersji (tzw. „folii w płynie”) PCI Lastogum®. W pierwszą warstwę
wkleja się w narożach taśmy uszczelniające PCI Pecitape® Objekt oraz – w przejściach rurowych – manszety PCI Pecitape®
10 × 10 (patrz szczegół E). Określenie, które powierzchnie w łazience podlegają uszczelnieniu, należy do projektanta. Można przyjąć, iż jest to cała posadzka, pas cokołowy ścian do wysokości ok. 15 cm nad poziomem płytek posadzkowych, ściany narażone
na zapryskanie – w natrysku do wysokości ok. 30 cm nad wylewką, przy wannie i umywalkach do wysokości 20 cm nad wylewką.

C. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować elastyczny klej cementowy (C2TE S1 wg PN‑EN 12004) – PCI FT® Extra.

D. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium lub PCI Nanofug®. Szerokość fug zależy od
rozmiaru płytek i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.
W dylatacjach narożnych ściana/posadzka i ściana/ściana należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E.
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8

6
7

9

5
3

1

2
4

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

Mur
Tynk
Przejście rurowe
Uszczelnienie podpłytowe PCI Lastogum®
Manszeta PCI Pecitape® 10 × 10
Klej do płytek – PCI FT® Extra lub PCI Nanolight®
Płytka
Fuga – PCI Nanofug® Premium lub PCI Nanofug®
Uszczelniacz PCI Silcofug® E

09E. Szczegół przejścia rurowego

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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10. Płytka na hydroizolacji typu średniego
– wnętrza

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1
2
3
4
5
6

Grunt
Uszczelnienie podpłytkowe ścian
Uszczelnienie podpłytkowe posadzki
Taśma uszczelniająca
Klej do płytek
Płytka

PCI Gisogrund
PCI Lastogum®
PCI Seccoral® 1K
PCI Pecitape® Objekt
PCI FT® Extra

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Uszczelnienie dyspersyjne – tzw. folia w płynie
Elastyczna 1-składnikowa izolacja mineralna
Taśma wbudowana w uszczelnienie podpłytkowe
Elastyczny klej cementowy

7

Fuga

8

Uszczelniacz

PCI Nanofug® Premium
PCI Nanofug®
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

®

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe na hydroizolacjach typu średniego występują na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych, obciążanych intensywnie i długotrwale wodą. Typowym przykładem takich pomieszczeń są umywalnie (często z szeregiem natrysków) przy pływalniach i obiektach sportowych, posiadające rynny i wpusty posadzkowe. Obciążeniem mechanicznym jest ruch
pieszy. Występują tu naprężenia związane ze zmianami temperatur wody. Do obciążeń chemicznych zaliczyć można jedynie
środki myjące. Nie stanowią one zagrożenia dla płytek, a także dla fug, o ile stosowane są zgodnie z ich instrukcjami użycia, tzn.
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w odpowiednim rozcieńczeniu wodą i z zachowaniem odpowiedniego czasu oddziaływania na okładzinę. Dylatacje występują
zazwyczaj tylko w narożach ściana/ściana i ściana/posadzka.

Podłoże
Typowymi podłożami są: jastrych cementowy i tynk cementowy. Muszą one być czyste, nośne, pozbawione rys i wykruszeń oraz
równe. Posadzki winny posiadać odpowiednie spadki, skierowane do rynien i wpustów posadzkowych. W razie konieczności
szybkiego wyrównania, można tego dokonać na posadzkach cementową zaprawą jastrychową PCI Novoment® lub szpachlówką
cementową PCI Pericret®, która nadaje się także do równania ścian. Produkty te umożliwiają kontynuację robót już po kilku
dniach, a nawet kilku godzinach.

Wykonawstwo
A. USZCZELNIENIE PODPŁYTKOWE
A1. Ściany
Zagruntować podłoże mineralne środkiem PCI Gisogrund®, rozcieńczonym wodą zależnie od chłonności podłoża w stosunku 1:1
do 1:2. Wykonać uszczelnienie podpłytkowe dwoma warstwami dyspersji (tzw. „folii w płynie”) PCI Lastogum®. W pierwszą warstwę wkleić w narożach taśmy uszczelniające PCI Pecitape® Objekt oraz – w przejściach rurowych – manszety PCI Pecitape®
10 × 10 (patrz szczegół E w rozdziale 9. „Płytka na izolacji przeciwwilgociowej” strona 20). W przypadku szczególnie intensywnego
obciążenia wodą, także ściany zaleca się uszczelnić izolacją mineralną PCI Seccoral® 1K, aplikowaną wg ppkt. A2.
A2. Posadzka
W momencie aplikacji uszczelnienia podpłytkowego podłoże winno być zwilżone (matowo‑wilgotne). Jako pierwszą wykonuje się
wtartą dokładnie w podłoże sztywnym pędzlem warstwę kontaktową z rozcieńczonej wodą zaprawy PCI Seccoral® 1K (dodać
ok. 5% wody). Po przeschnięciu warstwy kontaktowej na tyle, iż można na nią wchodzić bez obawy uszkodzenia, wykonuje się
warstwę właściwą uszczelnienia w konsystencji nierozrzedzonej, zaczynając od wklejenia w narożach taśm PCI Pecitape® Objekt.
Wpusty posadzkowe i rynny odpływowe należy uszczelnić wbudowując w PCI Seccoral® 1K manszety PCI Pecitape® 42,5 × 42,5
lub manszety przycięte na wymiar z arkusza PCI Pecilastic® W (patrz Szczegół D). Dla kontroli wymaganej grubości nanoszenie
zaprawy najlepiej wykonać packą zębatą i wygładzić grzebienie gładką stroną packi. Zalecana grubość uszczelnienia w stanie
utwardzonym to 1,5 mm.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować elastyczny klej cementowy (C2TE S1 wg PN‑EN 12004) – PCI FT® Extra.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium lub PCI Nanofug®. Szerokość fug zależy od
rozmiaru płytek i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.
W dylatacjach narożnych ściana/posadzka i ściana/ściana należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E.
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9

10

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

Płyta stropowa
Jastrych spadkowy – PCI Novoment® M1 plus lub Z3
Termoizolacja
Izolacja dźwiękowa
Folia PE
Jastrych dociskowy – PCI Novoment® M1 plus lub Z3
Izolacja mineralna – PCI Seccoral® 1K lub 2K Rapid
Manszeta – PCI Pecitape® 42,5 × 42,5
Klej do płytek – PCI FT® Extra lub PCI Nanolight®
Płytka
Fuga – PCI Nanofug® Premium lub PCI Nanofug®
Wpust posadzkowy
Uszczelniacz silikonowy – PCI Silcofug® E

11

12

13

8

1

3
2

6
5
4

7

10D. Szczegół wpustu posadzkowego

Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warun-

ków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regio-

nalnym Doradcą Technicznym PCI.
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11. Taras na gruncie

Nr

Element systemu

1
2
3
4

Podsypka
Folia PE lub chudy beton
Płyta żelbetowa ze spadkiem
Taśma uszczelniająca

5

Uszczelnienie podpłytkowe

Produkt PCI

Opis produktu

PCI Pecitape® Objekt
PCI Seccoral® 2K Rapid
PCI Seccoral® 1K

Taśma wbudowana w uszczelnienie podpłytkowe
Elastyczna 2-składnikowa izolacja mineralna
Elastyczna 1-składnikowa izolacja mineralna
Płynnowarstwowy elastyczny klej cementowy – zastępuje metodę kombinowaną
Elastyczny klej cementowy w metodzie kombinowanej
(buttering‑floating)

PCI Flexmörtel® S1 Flott
6

Klej do płytek
PCI FT® Extra

7

Płytka

8

Fuga

9

Uszczelniacz

PCI Nanofug® Premium
PCI FT® Megafug
PCI Elritan® 140

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz poliuretanowy

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Tarasy posadowione bezpośrednio na gruncie występują głównie w budownictwie mieszkaniowym (przy domach jednorodzinnych)
oraz usługowym (np. przy restauracjach, kawiarniach itp.). Zależnie od swej wielkości i funkcji przyległego budynku ich podstawowym obciążeniem jest ruch pieszy – pojedynczych osób lub dużych grup. Warstwy tarasu narażone są ponadto na działanie
naprężeń, wynikających ze zmiennych warunków klimatycznych: różnic temperatury powietrza, opadów deszczu i śniegu, powtarzających się cyklów zamrażania i rozmrażania. Układ warstw tarasowych i dobór zastosowanych w nich materiałów zależy m.in.
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od takich czynników, jak zorientowanie względem stron świata oraz rodzaj okładziny płytkowej: materiał, rozmiar płytek i ich kolor.
Czynniki te decydują także o rozmieszczeniu ewentualnych dylatacji. Poniższe zalecenia odnoszą się do przykładowego rozwiązania, prezentowanego powyżej.

Podłoże
Zakłada się, iż podłożem jest odpowiednio nachylona betonowa lub żelbetowa płyta nośna tarasu albo wykonany na niej spadek
(zaleca się ok. 1,5%). Jeśli brak tego spadku, można go wykonać szpachlówką cementową (np. PCI Pericret®) lub zaprawą jastrychową na mostku sczepnym (np. PCI Novoment® na PCI Repahaft®). Jeśli powierzchnia spadku wymaga jedynie wyrównania,
wystarczy miejscowe przeszpachlowanie (np. PCI Pericret®). Użycie zaproponowanych przykładowo produktów PCI przyśpiesza
znacznie postęp robót, gdyż pozwalają one na kontynuację prac po kilku dniach czy nawet kilku godzinach. Przygotowane podłoże winno być czyste, nośne (brak rys, wykruszeń itp.). W podłożu winny być widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje. Jastrych spadkowy powinien być zdylatowany względem ścian budynku oraz słupów, przenikających powierzchnię tarasu.
Wszystkie te dylatacje winny być odwzorowane w okładzinie ceramicznej. Dylatacje winny dzielić powierzchnię tarasu na pola kwadratowe, ewentualnie prostokątne z proporcją długości boków maks. 2:1. Należy je poprowadzić koniecznie w miejscach zmiany
geometrii rzutu tarasu (np. naroża tarasów w kształcie „L”, słupy itp.). O rozmieszczeniu dylatacji decyduje projektant.

Wykonawstwo
A. USZCZELNIENIE PODPŁYTKOWE
W momencie aplikacji uszczelnienia podpłytkowego podłoże winno być zwilżone (matowo‑wilgotne). Jako pierwszą wykonuje
się wtartą dokładnie w podłoże sztywnym pędzlem warstwę kontaktową z rozcieńczonej wodą zaprawy PCI Seccoral® 1K lub
2K Rapid (dodać ok. 5% wody). Po przeschnięciu warstwy kontaktowej na tyle, iż można na nią wchodzić bez obawy uszkodzenia, wykonuje się warstwę właściwą uszczelnienia w konsystencji nierozrzedzonej, zaczynając od wklejenia w wymaganych
miejscach (patrz szczegóły) taśm PCI Pecitape® Objekt. Dla kontroli wymaganej grubości nanoszenie zaprawy najlepiej wykonać
packą zębatą i wygładzić grzebienie gładką stroną packi. Zalecana grubość uszczelnienia w stanie utwardzonym to 1,5–2,0 mm.
Uszczelnienie należy sprowadzić na czołową powierzchnię tarasu i połączyć z uszczelnieniem ścianki fundamentowej, a także
wyprowadzić na cokolik obwodowy (patrz szczegół).

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować cementowe kleje elastyczne: płynnowarstwowy PCI Flexmörtel® S1 Flott,
który nie wymaga metody kombinowanej lub cienkowarstwowy PCI FT® Extra w metodzie kombinowanej. Płytki cokolika obwodowego winny licować z powierzchnią elewacji, ewentualnie być w stosunku do niej lekko cofnięte.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium lub PCI FT® Megafug. Szerokość fug
zależy od rozmiaru płytek, ale jako minimalną zaleca się 5 mm. Ze względu na zapewnienie możliwie szybkiego spływu wody z powierzchni tarasu i dla nadania całemu systemowi możliwie dużej „elastyczności” w warunkach zmiennych temperatur, wskazane
jest prostopadłe krzyżowanie się fug i orientowanie ich prostopadle oraz równolegle do linii okapu.
W dylatacjach należy wypełnić spoiny uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 140, gruntując od strony płytek środkiem
PCI Elastoprimer 145. Pod uszczelniaczem umieścić sznur dylatacyjny PCI DIN‑Polyband.
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

28

6

Płyta żelbetowa
Jastrych spadkowy PCI Novoment® Z3 lub M1 plus
Elewacja
Pasek obrzeżny
Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Seccoral® 1K lub 2K Rapid
Taśma uszczelniająca – PCI Pecitape® Objekt
Klej do płytek – PCI Flexmörtel® S1 Flott lub PCI FT® Extra
Płytka
Fuga – PCI Nanofug® Premium lub PCI FT® Megafug
Sznur dylatacyjny PCI DIN‑Polyband
Uszczelniacz – PCI Elritan® 140

10

1
3

1,5%

11

10

4

2

7

5

8
9

11D. Szczegół cokolika

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

⑨

⑧

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

Płyta żelbetowa
Jastrych spadkowy PCI Novoment® Z3 lub M1 plus
Ścianka fundamentowa
Podsypka antykapilarna
Folia PE lub chudy beton
Obsypka antykapilarna
Hydroizolacja – PCI Pecimor ® F 1:5 z wodą +
PCI Pecimor ® 2K
Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Seccoral® 1K lub 2K
Rapid
Klej do płytek – PCI Flexmörtel® S1 Flott lub PCI FT®
Extra
Fuga – PCI Nanofug® Premium lub PCI FT® Megafug
Płytka
Taśma butylowa - PCI Pecitape® WS Butyl
Taśma PCI Pecitape® DB
Uszczelniacz poliuretanowy – PCI Elritan® 140
Sznur dylatacyjny - PCI DIN-Polyband
Profil okapowy – PCI Profil Balkonowy Czołowy

4

5

1

2

1,5%

8

7

3

9
10

7

12
13

8

10 cm

11

16

15

14

6

11E. Szczegół czoła tarasu
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nalnym Doradcą Technicznym PCI.
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

7

Płyta żelbetowa
Jastrych spadkowy PCI Novoment® Z3 lub M1 plus
Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Seccoral® 1K lub 2K Rapid
Taśma uszczelniająca – PCI Pecitape® Objekt
Pianka
Klej do płytek – PCI Flexmörtel® S1 Flott lub PCI FT® Extra
Płytka
Uszczelniacz – PCI Elritan® 140
Gruntownik – PCI Elastoprimer 145
Sznur dylatacyjny PCI DIN‑Polyband

1

2

6
3
8
9

5

10
1,5%

4

11F. Szczegół uszczelnienia dylatacji

Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warun-

ków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regio-

12. Balkon

Nr

Element systemu

1
2

Płyta żelbetowa ze spadkiem
Taśma uszczelniająca

3

Uszczelnienie podpłytkowe

4

Klej do płytek

5

Płytka

6

Fuga

7

Uszczelniacz

Produkt PCI

Opis produktu

PCI Pecitape® Objekt
PCI Seccoral® 2K Rapid
PCI Seccoral® 1K

PCI FT® Extra

Taśma wbudowana w uszczelnienie podpłytkowe
Elastyczna 2-składnikowa izolacja mineralna
Elastyczna 1-składnikowa izolacja mineralna
Płynnowarstwowy elastyczny klej cementowy – zastępuje metodę kombinowaną
Elastyczny klej cementowy w metodzie kombinowanej

PCI Nanofug® Premium
PCI FT® Megafug
PCI Elritan® 140

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz poliuretanowy

PCI Flexmörtel® S1 Flott

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Balkony występują głównie w budownictwie mieszkaniowym i biurowym. Zależnie od swej wielkości i funkcji przyległego budynku
ich podstawowym obciążeniem jest ruch pieszy – pojedynczych osób lub dużych grup. Warstwy balkonu narażone są ponadto
na działanie naprężeń, wynikających ze zmiennych warunków klimatycznych: różnic temperatury powietrza, opadów deszczu
i śniegu, powtarzających się cyklów zamrażania i rozmrażania. Układ warstw balkonowych, dobór zastosowanych w nich materiałów i rozmieszczenie ewentualnych dylatacji zależą m.in. od takich czynników, jak zorientowanie względem stron świata oraz
rodzaj okładziny płytkowej: materiał, rozmiar płytek i ich kolor. Jeżeli płyta nośna balkonu zamocowana jest w konstrukcji budynku
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w sposób eliminujący powstawanie mostka termicznego (np. przy użyciu nośników izotermicznych), nie ma konieczności stosowania warstw ocieplających. Poniższe zalecenia odnoszą się do przykładowego rozwiązania, prezentowanego powyżej.

Podłoże
Zakłada się, iż podłożem jest odpowiednio nachylona żelbetowa płyta nośna balkonu albo wykonany na niej spadek (zaleca się
ok. 1,5%). Jeśli brak tego spadku, można go wykonać szpachlówką cementową (np. PCI Pericret®) lub zaprawą jastrychową
na mostku sczepnym (np. PCI Novoment® na PCI Repahaft®). Jeśli powierzchnia spadku wymaga jedynie wyrównania, wystarczy
miejscowe przeszpachlowanie (np. PCI Pericret®). Użycie zaproponowanych przykładowo produktów PCI przyśpiesza znacznie
postęp robót, gdyż pozwalają one na kontynuację prac po kilku dniach czy nawet kilku godzinach. Przygotowane podłoże winno
być czyste, nośne (brak rys, wykruszeń itp.). W podłożu winny być widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje. Jastrych
spadkowy powinien być zdylatowany względem ścian budynku oraz słupów, przenikających powierzchnię balkonu. Wszystkie te
dylatacje winny być odwzorowane w okładzinie ceramicznej. Dylatacje winny dzielić powierzchnię balkonu na pola kwadratowe,
ewentualnie prostokątne z proporcją długości boków maks. 2:1. Należy je poprowadzić koniecznie w miejscach zmiany geometrii
rzutu balkonu (np. naroża balkonów w kształcie „L”, słupy itp.). O rozmieszczeniu dylatacji decyduje projektant.

Wykonawstwo
A. USZCZELNIENIE PODPŁYTKOWE
W momencie aplikacji uszczelnienia podpłytkowego podłoże winno być zwilżone (matowo‑wilgotne). Jako pierwszą wykonuje
się wtartą dokładnie w podłoże sztywnym pędzlem warstwę kontaktową z rozcieńczonej wodą zaprawy PCI Seccoral® 1K lub
2K Rapid (dodać ok. 5% wody). Po przeschnięciu warstwy kontaktowej na tyle, iż można na nią wchodzić bez obawy uszkodzenia, wykonuje się warstwę właściwą uszczelnienia w konsystencji nierozrzedzonej, zaczynając od wklejenia w wymaganych
miejscach (patrz szczegóły) taśm PCI Pecitape® Objekt. Dla kontroli wymaganej grubości nanoszenie zaprawy najlepiej wykonać
packą zębatą i wygładzić grzebienie gładką stroną packi. Zalecana grubość uszczelnienia w stanie utwardzonym to 1,5–2,0 mm.
Uszczelnienie należy wprowadzić (za pośrednictwem odpowiedniego gruntownika) na blachę okapową a także wyprowadzić
na cokolik obwodowy (patrz szczegół).

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować cementowe kleje elastyczne: płynnowarstwowy PCI Flexmörtel® S1 Flott,
który nie wymaga metody kombinowanej lub cienkowarstwowy PCI FT® Extra w metodzie kombinowanej. Płytki cokolika obwodowego winny licować z powierzchnią elewacji, ewentualnie być w stosunku do niej lekko cofnięte.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium lub PCI FT® Megafug. Szerokość fug
zależy od rozmiaru płytek, ale jako minimalną zaleca się 5 mm. Ze względu na zapewnienie możliwie szybkiego spływu wody z powierzchni balkonu i dla nadania całemu systemowi możliwie dużej „elastyczności” w warunkach zmiennych temperatur, wskazane
jest prostopadłe krzyżowanie się fug i orientowanie ich prostopadle oraz równolegle do linii okapu.
W dylatacjach należy wypełnić spoiny uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 140, gruntując od strony płytek środkiem
PCI Elastoprimer 145. Pod uszczelniaczem umieścić sznur dylatacyjny PCI DIN‑Polyband.
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

6

Płyta żelbetowa
Jastrych spadkowy – PCI Novoment® Z3 lub M1 plus
Elewacja
Pasek obrzeżny
Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Seccoral® 1K lub 2K Rapid
Taśma uszczelniająca – PCI Pecitape® Objekt
Klej do płytek – PCI Flexmörtel® S1 Flott lub PCI FT® Extra
Płytka
Fuga – PCI Nanofug® Premium lub PCI FT® Megafug
Sznur dylatacyjny – PCI DIN‑Polyband
Uszczelniacz – PCI Elritan® 140

10

1
3

1,5%

11

10

4

2

7

5

8
9

12D. Szczegół cokolika
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

34

Płyta żelbetowa
Jastrych spadkowy PCI Novoment® Z3 lub M1 plus
Blacha okapowa
Rynna
Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Seccoral® 1K lub 2K Rapid
Klej do płytek – PCI Flexmörtel® S1 Flott lub PCI FT® Extra
Płytka
Fuga PCI Nanofug® Premium lub PCI FT® Megafug

4

3

1

1,5%

2

5

6

7
8

12E. Szczegół okapu

7

① Płyta żelbetowa
② Jastrych spadkowy – PCI Novoment® Z3 lub M1 plus
③ Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Seccoral® 1K lub 2K
Rapid
④ Taśma uszczelniająca – PCI Pecitape® Objekt
⑤ Pianka
⑥ Klej do płytek – PCI Flexmörtel® S1 Flott lub PCI FT® Extra
⑦ Płytka
⑧ Uszczelniacz – PCI Elritan® 140
⑨ Gruntownik – PCI Elastoprimer 145
⑩ Sznur dylatacyjny – PCI DIN‑Polyband

1

2

6
3
8
9

5

10
1,5%

4

12F. Szczegół uszczelnienia dylatacji

Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warun-

ków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regio-

nalnym Doradcą Technicznym PCI.
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13. Taras nad pomieszczeniem

13

12
11

13

14
15
16

8

5
1

Nr

Element systemu

PCI Repahaft®

Zaprawa kontaktowa do jastrychów związanych
z podłożem

2

Zaprawa kontaktowa

3

Jastrych spadkowy

4

Paroizolacja

5
6

Termoizolacja
Warstwa poślizgowa

7

Jastrych dociskowy

PCI Novoment® Z3
+ kruszywo

8

Klej do płytek

PCI Flexmörtel® S1 Flott

13 Uszczelniacz
14 Taśma uszczelniająca
15 Uszczelnienie podpłytkowe
16 Pasek obrzeżny
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4

Opis produktu

Płyta żelbetowa

12 Fuga

3

7

Produkt PCI

1

9 Arkusz oddylatowujący
10 Klej do płytek
11 Płytka

2

6

10
9

PCI Novoment® Z3
+ kruszywo
PCI Pecimor ® F +
PCI BT 21

Szybkosprawna zaprawa jastrychowa
Samoprzylepny arkusz bitumiczno‑polietylenowy

Szybkosprawna cementowa zaprawa jastrychowa

PCI Pecilastic® U
PCI FT® Extra

Płynnowarstwowy elastyczny klej cementowy – zastępuje metodę kombinowaną
Arkusz uszczelniający i oddylatowujący
Elastyczny klej cementowy w metodzie kombinowanej

PCI Nanofug® Premium
PCI FT® Megafug
PCI Elritan® 140
PCI Pecitape® Objekt
PCI Seccoral® 2K Rapid
PCI Seccoral® 1K

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz poliuretanowy
Taśma wbudowana w uszczelnienie podpłytkowe
Elastyczna 2-składnikowa izolacja mineralna
Elastyczna 1-składnikowa izolacja mineralna

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Tarasy nad pomieszczeniami występują głównie w budownictwie mieszkaniowym, biurowym i użyteczności publicznej. Zależnie
od swej wielkości i funkcji przyległego budynku ich podstawowym obciążeniem jest ruch pieszy – pojedynczych osób lub dużych
grup. Największe znaczenie w ich eksploatacji mają jednak naprężenia wynikające ze ze zmiennych warunków klimatycznych (różnic temperatury powietrza, opadów deszczu i śniegu, powtarzających się cyklów zamrażania i rozmrażania) w połączeniu z przepływem przez ich warstwy wilgoci i ciepła. Zależą one od charakteru pomieszczeń, zlokalizowanych pod tarasami. Pomieszczenia
nieogrzewane (piwnice, garaże) generują mniejsze naprężenia niż ogrzewane (mieszkania, biura). Układ warstw tarasowych, dobór
zastosowanych w nich materiałów i rozmieszczenie ewentualnych dylatacji zależą także od takich czynników, jak zorientowanie
względem stron świata oraz rodzaj okładziny płytkowej: materiał, rozmiar płytek i ich kolor. Złożoność tych uwarunkowań powoduje, iż o układzie warstw tarasowych decydować winien uprawniony projektant. Poniższe zalecenia należy traktować jako przykładowe i odnoszące się do rozwiązania, prezentowanego powyżej.

Podłoże
Zakłada się, iż podłożem jest pozioma, żelbetowa płyta stropowa nad pomieszczeniem, zlokalizowanym pod tarasem. Na płycie
należy wykonać warstwę spadkową (zaleca się nachylenie ok. 1,5%) z zaprawy opartej na spoiwie PCI Novoment® Z3 i tradycyjnym kruszywie do jastrychów. Zaprawę spadkową należy położyć metodą „mokro na mokro” na zaprawie kontaktowej PCI
Repahaft®. Jeśli powierzchnia spadku wymaga jedynie wyrównania, wystarczy miejscowe przeszpachlowanie (np. PCI Pericret®).
Użycie zaproponowanych przykładowo produktów PCI przyśpiesza znacznie postęp robót, gdyż pozwalają one na kontynuację
prac po kilku dniach czy nawet kilku godzinach. Przygotowane podłoże winno być czyste, nośne (brak rys, wykruszeń itp.). W podłożu winny być widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje. Jastrych spadkowy powinien być zdylatowany względem ścian
budynku oraz słupów, przenikających powierzchnię balkonu. Wszystkie te dylatacje winny być odwzorowane w okładzinie ceramicznej. Dylatacje winny dzielić powierzchnię tarasu na pola kwadratowe, ewentualnie prostokątne z proporcją długości boków
maks. 2:1. Należy je poprowadzić koniecznie w miejscach zmiany geometrii rzutu tarasu (np. naroża tarasów w kształcie „L”, słupy
itp.). O rozmieszczeniu dylatacji decyduje projektant.

Wykonawstwo
A. PAKIET WARSTW IZOLACYJNYCH
Układ warstw izolacyjnych (ich kolejność i parametry) wynika z projektu i uwzględnia indywidualne warunki eksploatacji tarasu. W charakterze paroizolacji można (za zgodą projektanta) zastosować samoprzylepny arkusz bitumiczno‑polietylenowy
PCI BT 21, przyklejony do podłoża zagruntowanego uprzednio bitumicznym środkiem PCI Pecimor ® F, rozcieńczonym w stosunku 1:1 wodą. Termoizolację można wykonać z płyt XPS o wymaganej projektowo grubości. Kolejna warstwa to folia poślizgowa
(np. PE) i cementowy jastrych dociskowy. Także ich parametry określa projekt.

B. USZCZELNIENIE PODPŁYTKOWE
Jednym z wariantów wykonania uszczelnienia podpłytkowego jest zastosowanie elastycznej zaprawy cementowej PCI Seccoral®
1K lub 2K Rapid w sposób opisany w rozdziale dotyczącym balkonu lub tarasu na gruncie. Dla obniżenia opisanych wyżej niekorzystnych naprężeń zaleca się wykonanie uszczelnienia podpłytkowego arkuszem oddylatowującym PCI Pecilastic® U, przyklejonym do podłoża na kleju PCI Flexmörtel® S1 Flott. Cokolik uszczelnia się tradycyjnie zaprawą PCI Seccoral® 1K lub 2K Rapid,
wklejając w połączeniu z powierzchnią tarasu taśmę PCI Pecitape® Objekt. W zakończeniu okapowym arkusz PCI Pecilastic®
U należy wprowadzić na zagruntowaną odpowiednio blachę okapową (patrz szczegół).

C. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować cementowe kleje elastyczne: płynnowarstwowy PCI Flexmörtel® S1 Flott,
który nie wymaga metody kombinowanej lub cienkowarstwowy PCI FT® Extra w metodzie kombinowanej. Płytki cokolika obwodowego winny licować z powierzchnią elewacji, ewentualnie być w stosunku do niej lekko cofnięte.

D. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium lub PCI FT® Megafug. Szerokość fug
zależy od rozmiaru płytek, ale jako minimalną zaleca się 5 mm. Ze względu na zapewnienie możliwie szybkiego spływu wody z powierzchni balkonu i dla nadania całemu systemowi możliwie dużej „elastyczności” w warunkach zmiennych temperatur, wskazane
jest prostopadłe krzyżowanie się fug i orientowanie ich prostopadle oraz równolegle do linii okapu.
W dylatacjach należy wypełnić spoiny uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 140, gruntując od strony płytek środkiem
PCI Elastoprimer 145. Pod uszczelniaczem umieścić sznur dylatacyjny PCI DIN‑Polyband.
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⑲
⑳

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

①
②
③
④

Płyta żelbetowa
Zaprawa kontaktowa – PCI Repahaft®
Jastrych spadkowy – PCI Novoment® Z3 lub M1 plus
Paroizolacja – PCI BT 21 na PCI Pecimor ® F w rozcieńczeniu 1:1 z wodą
Termoizolacja pozioma
Warstwa poślizgowa
Jastrych dociskowy – PCI Novoment® Z3 lub M1 plus
Taśma uszczelniająca – PCI Pecitape® Objekt
Sznur dylatacyjny – PCI DIN‑Polyband
Warstwa zbrojona – PCI Multicret®
Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Seccoral® 1K lub 2K
Rapid
Klej do płytek – PCI Flexmörtel® S1 Flott lub PCI FT® Extra
Termoizolacja pionowa
Tynk – PCI Multiputz®
Uszczelniacz – PCI Elritan® 140
Płytka
Fuga – PCI Nanofug® Premium lub PCI FT® Megafug
Arkusz uszczelniający i oddylatowujący – PCI Pecilastic®
U na kleju PCI Flexmörtel® S1 Flott
Ściana konstrukcyjna
Przekładka piankowa

19

20

4

9
8

10

11

12

13

1

2

1,5%

15

9

14

3

4

12

18

17

5

16

6

7

13D. Szczegół cokolika

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Płyta stropowa żelbetowa ze spadkiem
Mur
Elewacja ocieplona
Paroizolacja – PCI BT 21 na PCI Pecimor ® F w rozcieńczeniu 1:1 z wodą
Termoizolacja
Warstwa poślizgowa
Jastrych dociskowy PCI Novoment® Z3 lub M1 plus
Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Pecilastic® U na kleju PCI Flexmörtel® S1
Flott
Klej do płytek PCI Flexmörtel® S1 Flott lub PCI FT® Extra
Płytka
Fuga – PCI Nanofug® Premium lub PCI FT® Megafug
Blacha okapowa
Rynna

13

12

3

10
11

2

1

9
8
7

5

4

6

13E. Szczegół okapu

Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warun-

ków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regio-

nalnym Doradcą Technicznym PCI.
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14. Basen pływacki

Nr

Element systemu

1
2

Płyta żelbetowa
Ściana żelbetowa lub betonowa

3

Szpachlowanie wyrównawcze

4

Uszczelnienie podpłytkowe

5
6
7

Taśma uszczelniająca
Klej do płytek
Płytka

8

Fuga

9

Uszczelniacz

Produkt PCI

Opis produktu

PCI Pericret®
PCI Nanocret® R2
PCI Seccoral® 2K Rapid
PCI Seccoral® 1K
PCI Pecitape® Objekt
PCI FT® Extra

Szpachlówka cementowa
Szpachlówka cementowa do napraw betonu
Elastyczna 2-składnikowa izolacja mineralna
Elastyczna 1-składnikowa izolacja mineralna
Taśma wbudowana w uszczelnienie podpłytkowe
Elastyczny klej cementowy w metodzie kombinowanej

PCI Durafug® NT
PCI Durapox® Premium
PCI Silcofug® E

Fuga cementowa o wysokiej wytrzymałości
Fuga epoksydowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Baseny pływackie można podzielić w rozmaity sposób: np. wg lokalizacji: na otwarte i kryte (halowe), wg sposobu użytkowania: na prywatne i publiczne, sportowe i rekreacyjne. Szczególnymi przypadkami są baseny solankowe, termalne, terapeutyczne
itp. Niezależnie od tych podziałów przy budowie basenów pływackich, w tym także przy wykonywaniu okładzin ceramicznych,
obowiązują pewne wspólne wymagania, specyficzne dla tego typu budowli. Każdy basen jest indywidualną budowlą i wymaga indywidualnego projektu. Poniżej przedstawiono jedynie ogólnie zasady, odnoszące się do basenów wyłożonych typową basenową
płytką ceramiczną. Wśród obciążeń okładzin basenowych należy wymienić głównie oddziaływanie wody (ciśnienie hydrostatyczne,
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działanie chemiczne). W okresie, gdy basen jest opróżniony, powstają w podłożu znaczne naprężenia skurczowe, mogące doprowadzić nawet do odspojenia płytek. Plaże wokół basenu poddawane są w trakcie bieżącego czyszczenia intensywnemu ścieraniu
(szczotkami rotacyjnymi myjek), punktowemu działaniu wody pod wysokim ciśnieniem i ze zróżnicowaną temperaturą (lancami
myjek) oraz chemicznemu oddziaływaniu środków czyszczących. Zależnie od składu chemicznego wody basenowej i wody
do mycia, zwłaszcza fugi cementowe mogą ulegać stopniowo erozji chemicznej. Fugi silikonowe natomiast narażone są na agresję biologiczną (glony, grzyby pleśniowe). Złożoność obciążeń powoduje, iż dla prawidłowej bezawaryjnej eksploatacji basenu
wymagane są: prawidłowy projekt, fachowe wykonawstwo robót i profesjonalna bieżąca konserwacja. Niecki basenowe nie są
generalnie dylatowane wewnętrznie, ale wymagają zdylatowania względem konstrukcji hali basenowej (zazwyczaj na połączeniu
niecka–plaża). Projekt basenu określa przebieg dylatacji, formę przelewu, sposób zasilania w wodę i odwodnienie. Elementy te
przesądzają o przebiegu spadków w powierzchni dna niecki, na plaży i w rynnach przelewowych.

Podłoże
Typowym podłożem basenu (niecki i plaży) są płyty i ściany żelbetowe. Często ściany wykonuje się też jednak z bloczków betonowych. Ze względu na wysokie wymagania co do tolerancji wymiarowych, podłoża te wymagają zawsze szpachlowania wyrównawczego. W celu przyśpieszenia robót i stworzenia optymalnego nośnego podłoża pod uszczelnienie podpłytkowe, zaleca się
użycie szpachlówek cementowych PCI Nanocret® R2 lub PCI Pericret®. Przed ich aplikacją należy zapewnić czystość i nośność
podłoża betonowego, głównie usunięcie warstw mleczka cementowego przez szlifowanie lub piaskowanie. Ponadto wymagany
jest brak zarysowań. Przeszpachlowane dno powinno wykazać wymagane projektowo spadki do wpustów odwadniających.

Wykonawstwo
A. USZCZELNIENIE PODPŁYTKOWE
W momencie aplikacji uszczelnienia podpłytkowego podłoże winno być zwilżone (matowo‑wilgotne). Jako pierwszą wykonuje się
wtartą dokładnie w podłoże sztywnym pędzlem warstwę kontaktową z rozcieńczonej wodą zaprawy PCI Seccoral® 1K lub 2K
Rapid (dodać ok. 5% wody). Po przeschnięciu warstwy kontaktowej na tyle, iż można na nią wchodzić bez obawy uszkodzenia,
wykonuje się warstwę właściwą uszczelnienia w konsystencji nierozrzedzonej, zaczynając od wklejenia w wymaganych miejscach
taśm PCI Pecitape® Objekt. Dla kontroli wymaganej grubości nanoszenie zaprawy najlepiej wykonać packą zębatą i wygładzić
grzebienie gładką stroną packi. Zalecana grubość uszczelnienia w stanie utwardzonym to 2,0 mm. Uszczelnienie należy poprowadzić na dnie i ścianach niecki, na plaży i na ścianie ograniczającej plażę do wysokości określonej przez projektanta. Tę ostatnią
powierzchnię można alternatywnie zaizolować folią w płynie PCI Lastogum®. Szczególnej staranności wymaga uszczelnienie
przejść rurowych i punktów mocowania elementów wyposażenia: drabinek, poręczy, okienek, haków do lin oddzielających tory,
bloków startowych itp.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować cementowy klej elastyczny PCI FT® Extra w metodzie kombinowanej.
Dotyczy to zarówno niecki basenowej jak i plaży.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie okładzin w niecce basenowej i na plaży należy wykonać standardowo cementową fugą o wysokiej wytrzymałości
na ściskanie i ścieranie oraz podwyższonej odporności na środowisko kwaśne PCI Durafug® NT. W przypadku wysokiej agresywności wody w stosunku do cementu, zaleca się użycie fugi epoksydowej PCI Durapox® Premium.
W dylatacjach należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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15. Zbiornik wody pitnej

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1
2

Płyta żelbetowa
Ściana żelbetowa

3

Szpachlowanie wyrównawcze
Uszczelnienie podpłytkowe
Taśma uszczelniająca

PCI Pericret®
PCI Nanocret® R2
PCI Seccoral® 2K Rapid
PCI Pecitape® Objekt

6

Klej do płytek

PCI Nanolight®

Szpachlówka cementowa
Szpachlówka cementowa do napraw betonu
Elastyczna 2-składnikowa izolacja mineralna
Taśma wbudowana w uszczelnienie podpłytkowe
Uniwersalny elastyczny klej cementowy w metodzie
kombinowanej

4
5

7
8

Płytka
Fuga

9

Uszczelniacz

PCI Durafug® NT
PCI Silcoferm® KTW
PCI Silcofug® E

Fuga cementowa o wysokiej wytrzymałości
Uszczelniacz silikonowy
Uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Zbiorniki wody pitnej to obiekty zlokalizowane najczęściej w halach związanych z instalacjami wodociągowymi przy ujęciach wody
pitnej. W trakcie eksploatacji zbiorniki, w tym ich okładziny ceramiczne, podlegają oddziaływaniu zgromadzonej wody o zmiennym
poziomie lustra, czyli zmiennemu ciśnieniu hydrostatycznemu. Woda ta oddziaływuje też chemicznie. W okresie przeglądów, gdy
zbiornik zostaje opróżniony, mogą pojawić się silne naprężenia skurczowe, mogące doprowadzić nawet do odspojeń elementów
okładziny. Warunki termiczne są zazwyczaj stabilne, brak też narażenia na zmienne warunki pogodowe. Zazwyczaj nie stosuje się
dylatacji konstrukcyjnych wewnątrz zbiornika, ale musi on być oddylatowany od konstrukcji hali. Jako indywidualny obiekt każdy
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zbiornik wymaga indywidualnego projektu, który opisuje m.in. przejścia instalacyjne, spadki i rozmieszczenie dylatacji. Poniższy
opis odnosi się do przykładowego zbiornika, przedstawionego na schemacie powyżej. Materiały mające styczność z wodą pitną,
głównie płytka, fuga, uszczelniacz silikonowy, klej i uszczelnienie podpłytkowe winny posiadać stosowne dopuszczenie.

Podłoże
Typowym podłożem okładziny niecki zbiornika są płyty i ściany żelbetowe. Zazwyczaj wymagają one szpachlowania wyrównawczego. W celu przyśpieszenia robót i stworzenia optymalnego nośnego podłoża pod uszczelnienie podpłytkowe, zaleca się użycie
szpachlówek cementowych PCI Nanocret® R2 lub PCI Pericret®. Przed ich aplikacją należy zapewnić czystość i nośność podłoża betonowego, głównie usunięcie warstw mleczka cementowego przez szlifowanie lub piaskowanie. Ponadto wymagany jest
brak zarysowań. Przeszpachlowane dno powinno wykazać wymagane projektowo spadki do wpustów odwadniających.

Wykonawstwo
A. USZCZELNIENIE PODPŁYTKOWE
W momencie aplikacji uszczelnienia podpłytkowego podłoże winno być zwilżone (matowo‑wilgotne). Jako pierwszą wykonuje się
wtartą dokładnie w podłoże sztywnym pędzlem warstwę kontaktową z rozcieńczonej wodą zaprawy PCI Seccoral® 2K Rapid
(dodać ok. 5% wody). Po przeschnięciu warstwy kontaktowej na tyle, iż można na nią wchodzić bez obawy uszkodzenia, wykonuje się warstwę właściwą uszczelnienia w konsystencji nierozrzedzonej, zaczynając od wklejenia w wymaganych miejscach taśm
PCI Pecitape® Objekt. Dla kontroli wymaganej grubości nanoszenie zaprawy najlepiej wykonać packą zębatą i wygładzić grzebienie gładką stroną packi. Zalecana grubość uszczelnienia w stanie utwardzonym to 2,0 mm. Uszczelnienie należy poprowadzić
na dnie i ścianach niecki zbiornika oraz połączyć je z uszczelnieniem obejścia w sposób określony przez projektanta. Szczególnej
staranności wymaga uszczelnienie przejść rurowych i punktów mocowania elementów wyposażenia, np. drabinek.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować cementowy klej elastyczny PCI Nanolight® w metodzie kombinowanej.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie okładzin należy wykonać standardowo cementową fugą o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie oraz podwyższonej odporności na środowisko kwaśne PCI Durafug® NT.
W dylatacjach należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcoferm® KTW lub PCI Silcofug® E.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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16. Płytka na paroizolacji

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1
2
3
4
5

Grunt
Zaprawa wyrównująca posadzkę
Zaprawa wyrównująca ścianę
Klej do płytek
Paroizolacja

6

Klej do płytek

PCI Gisogrund
PCI Pericret®
PCI Pericret®
PCI Nanolight®
PCI Peilastic® W
PCI Nanolight®
PCI Durapox® NT plus

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
szpachlówka cementowa
Szpachlówka cementowa
Uniwersalny elastyczny klej cementowy
Arkusz parouszczelniający
Uniwersalny elastyczny klej cementowy
Klej epoksydowy

7
8
9

Płytka
Fuga
Uszczelniacz

PCI Durapox® Premium
PCI Silcofug® E

Fuga epoksydowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

®

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe na paroizolacjach występują najczęściej na ścianach i posadzkach w łaźniach parowych, powszechnych
obecnie w obiektach SPA, ale niekiedy także w domach jednorodzinnych i mieszkaniach. Głównym obciążeniem jest para wodna,
przed którą należy zabezpieczyć warstwy podłoża i konstrukcję obiektu. Intensywność tego oddziaływania zależy od częstotliwości korzystania z obiektu. Łaźnie prywatne wykorzystywane są zazwyczaj sporadycznie (raz na kilka czy kilkanaście dni), publiczne
natomiast używane są prawie nieprzerwanie. Dodatkowe obciążenia to woda i ruch pieszy. Występują tu naprężenia związane ze
zmianami temperatury powietrza. Główne obciążenie chemiczne to ługujące działanie wody kondensacyjnej (ze skroplonej pary)
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na wszelkie materiały mineralne. Dlatego zaleca się stosowanie fug epoksydowych w miejsce cementowych. Dylatacje występują
zazwyczaj tylko w narożach ściana/ściana i ściana/posadzka.

Podłoże
Typowymi podłożami są: jastrych cementowy i tynk cementowy. Muszą one być czyste, nośne, pozbawione rys i wykruszeń oraz
równe. Posadzki winny posiadać odpowiednie spadki, skierowane do wpustów posadzkowych. W razie konieczności szybkiego
wyrównania, można tego dokonać np. szpachlówką cementową PCI Pericret®, która nadaje się do równania ścian i posadzek.
Produkt ten umożliwia kontynuację robót już po kilku godzinach.

Wykonawstwo
A. PAROIZOLACJA
Zagruntować podłoże mineralne środkiem PCI Gisogrund®, rozcieńczonym wodą zależnie od chłonności podłoża w stosunku 1:1
do 1:2. Przy użyciu elastycznego kleju cementowego PCI Nanolight® przykleić arkusz paro- i wodouszczelniający PCI Pecilastic®
W. Do sklejenia zakładów wykorzystać klej SMP PCI Pecitape® Bond.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować elastyczny klej cementowy PCI Nanolight® lub (w obiektach inetnsywnie
użytkowanych) epoksydowy klej PCI Durapox® NT plus.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać epoksydową fugą: PCI Durapox® Premium. Szerokość fug zależy od rozmiaru płytek i winna być
określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.
W dylatacjach narożnych ściana/posadzka i ściana/ściana należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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17. Płytka chemoodporna

Nr

Element systemu

1
2
3
4
5

Ściana murowana
Płyta żelbetowa
Grunt na ścianie
Szpachlowanie na ścianie
Szpachlowanie na posadzce

6

Grunt pod uszczelnienie

7
8
9
10
11
12
13

Uszczelnienie podpłytkowe na
ścianie
Uszczelnienie podpłytkowe na
posadzce
Taśma uszczelniająca
Klej do płytek
Płytka
Fuga
Uszczelniacz

Produkt PCI

Opis produktu

PCI Gisogrund®
PCI Pericret®
PCI Nanocret® R2
PCI Epoxigrund 390 +
PCI Quarzsand F32

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Szpachlówka cementowa
Szpachlówka cementowa do napraw betonu
Grunt epoksydowy z posypką piaskiem kwarcowym

PCI Apoflex® W

Elastyczna 2-składnikowa izolacja poliuretanowa

PCI Apoflex® F

Elastyczna 2-składnikowa izolacja poliuretanowa

PCI Pecitape® Objekt
PCI Durapox® NT plus

Taśma wbudowana w uszczelnienie podpłytkowe
Klej epoksydowy

PCI Durapox® Premium
PCI Elritan® 140

Fuga epoksydowa
1-składnikowy uszczelniacz poliuretanowy

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe chemoodporne stosowane są na posadzkach i ścianach obiektów przemysłowych (głównie w przemyśle chemicznym i spożywczym), gdzie w związku z procesami produkcyjnymi występują wysokie obciążenia chemiczne, głównie cieczami
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o odczynie kwaśnym, ale także zasadowym. Podobnie zabezpieczane są ściany i posadzki w magazynach materiałów o wysokiej
agresywności chemicznej, gdzie w trakcie przeładunku lub transportu może dojść do uszkodzenia opakowań i wycieku żrących
substancji. Dla udaremnienia przedostania się agresywnych cieczy do podłoża stosuje się pod okładzinami obligatoryjnie chemoodporne żywiczne uszczelnienie. Obciążeniom chemicznym towarzyszą też często zwłaszcza na posadzkach znaczne obciążenia
mechaniczne, wywołane ruchem pojazdów i nacisków maszyn i urządzeń produkcyjnych lub regałów magazynowych. Jeszcze
wyższe wymagania stawiają przemysłowe zbiorniki cieczy agresywnych, gdzie jako obciążenie dochodzi ciśnieniowe oddziaływanie cieczy. Analogicznie do pomieszczeń przemysłowych traktuje się okładziny płytkowe w pomieszczeniach kuchennych w gastronomii (restauracje, bary), gdzie w związku z przygotowaniem produktów (np. rozbiór mięsa), gotowaniem i codziennym myciem
występują często w połączeniu znaczne obciążenia chemiczne (produkty spożywcze, środki myjące), mechaniczne (ruch ludzi
i wózków, nacisk urządzeń) i fizyczne (szok termiczny, wywołany wylaniem do kratek ściekowych cieczy w temperaturze wrzenia
oraz użyciem myjek ciśnieniowych z gorącą wodą). Wymienione wyżej obciążenia powodują powstawanie znacznych naprężeń
w okładzinach, co może doprowadzić do odspojeń płytek, a także przerwania uszczelnień podpłytkowych i przedostania się agresywnych chemicznie cieczy do sąsiednich pomieszczeń lub do środowiska. Projekt okładziny chemoodpornej musi uwzględniać
wszelkie przejścia instalacyjne (głównie rynny i kratki odpływowe), spadki dla spływu cieczy, połączenia z fundamentami pod elementy wyposażenia oraz dylatacje. Poniższy opis odnosi się do przykładowego obiektu, przedstawionego na schemacie powyżej.

Podłoże
Typowym podłożem okładziny ściennej jest mur z cegły lub bloczków, natomiast na posadzce beton lub jastrych cementowy.
Podłoża te powinny być czyste, równe i nośne, pozbawione rys i wykruszeń. Posadzki powinny posiadać odpowiednie spadki
do kratek lub rynien odpływowych. W razie konieczności szybkiej reprofilacji podłoża, można to wykonać na ścianie cementową
szpachlówką PCI Pericret® na gruncie PCI Gisogrund®, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 do 1:2, a na posadzce – cementową szpachlówką do napraw betonu PCI Nanocret® R2.

Wykonawstwo
A. USZCZELNIENIE PODPŁYTKOWE
Przed wykonaniem uszczelnienia podpłytkowego należy zagruntować podłoże epoksydowym środkiem PCI Epoxigrund 390 i posypać w stanie świeżym ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym PCI Quarzsand F32. Po wyschnięciu gruntu i usunięciu niezwiązanej posypki nałożyć pacą zębatą pierwszą warstwę uszczelnienia PCI Apoflex®, wklejając w nią w wymaganych miejscach
taśmy i manszety PCI Pecitape®. W ciągu 12 godz. do 3 dni (w optymalnych warunkach klimatycznych) należy położyć wałkiem
drugą warstwę uszczelnienia, którą dla lepszej przyczepności kleju także można posypać w stanie świeżym piaskiem kwarcowym
PCI Quarzsand 0,3–0,8. Miarą dla kontroli grubości powłoki uszczelniającej jest zużycie: zalecane 1,4–1,6 kg/m2. Wersja posadzkowa PCI Apoflex® F nadaje się do powierzchni poziomych i nachylonych do 3%.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować epoksydowy klej PCI Durapox® NT plus w metodzie kombinowanej.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie okładzin należy wykonać standardowo epoksydową fugą PCI Durapox® Premium.
W dylatacjach należy wypełnić spoiny 1-składnikowym uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 140.
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

Beton w spadku
Izolacja cieplna/dźwiękowa
Folia PE
Jastrych cementowy – PCI Novoment® M1 plus lub Z3
Jastrych epoksydowy – PCI Bauharz
Rynna odpływowa
Grunt epoksydowy – PCI Epoxigrund 390
Izolacja poliuretanowa – PCI Apoflex® F
Taśma lub manszeta – PCI Pecitape®
Klej epoksydowy – PCI Durapox® NT plus
Płytka
Fuga epoksydowa – PCI Durapox® Premium lub NT plus
Sznur dylatacyjny – PCI DIN‑Polyband
Uszczelniacz poliuretanowy – PCI Elritan® 140

6

13

14
11

5

9

10
2%

12

1

8

3
2

4

7

17D. Szczegół rynny odpływowej

1

2

3

4

5

6

11

2%

15

14

10

7
9

5

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

Beton w spadku
Izolacja cieplna/dźwiękowa
Folia PE
Jastrych dociskowy – PCI Novoment® M1 plus lub Z3
Grunt epoksydowy – PCI Epoxigrund 390
Izolacja poliuretanowa – PCI Apoflex® F
Izolacja poliuretanowa – PCI Apoflex® W
Taśma – PCI Pecitape® Objekt
Klej epoksydowy – PCI Durapox® NT plus
Płytka
Fuga epoksydowa – PCI Durapox® Premium lub NT plus
Mur
Tynk/szpachlowanie
Sznur dylatacyjny – PCI DIN‑Polyband
Uszczelniacz poliuretanowy – PCI Elritan® 140

13

12

8

17E. Szczegół styku posadzki ze ścianą
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

nalnym Doradcą Technicznym PCI.

50

4

9

Beton lub jastrych cementowy – PCI Novoment® M1 plus lub Z3
Fundament urządzenia
Obudowa blaszana ze stali nierdzewnej
Grunt epoksydowy – PCI Epoxigrund 390
Izolacja poliuretanowa – PCI Apoflex® F
Taśma – PCI Pecitape® Objekt
Klej epoksydowy – PCI Durapox® NT plus
Płytka
Fuga epoksydowa – PCI Durapox® Premium lub NT plus
Sznur dylatacyjny – PCI DIN‑Polyband
Uszczelniacz poliuretanowy – PCI Elritan® 140

5

8
7

3

6

10

11

1

2

17F. Szczegół styku posadzki z fundamentem urządzenia

Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warun-

ków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regio-

18. Płytka wielkoformatowa

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1

Grunt

2

Zaprawa wyrównująca posadzkę

3

Zaprawa wyrównująca ścianę

4

Klej do płytek

PCI Gisogrund
PCI Pericem® 515
PCI Pericem® 515 + PCI
Armiermatte GFM
PCI Pecilastic® lub PCI
Pecilastic® E
PCI Pericret®
PCI Nanolight®
PCI Flexmörtel® S2

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Cementowa masa poziomująca
Cementowa masa poziomująca z tkaniną z włókna
szklanego
Mata oddylatowująca mocowana klejem cementowym
klasy S1 lub S2
Szpachlówka cementowa
Uniwersalny klej cementowy klasy S1
Wysokoelastyczny klej cementowy klasy S2

5

Płytka

6

Fuga

7

Uszczelniacz

PCI Nanofug® Premium
PCI Nanofug®
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

®

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe wielkoformatowe występują na ścianach i posadzkach we wnętrzach obiektów o różnej funkcji: mieszkalnych,
biurowych, handlowych (sklepy, galerie handlowe), wystawowych, użyteczności publicznej itp. Bliższa charakterystyka warunków
eksploatacji i obciążeń znajduje się w rozdziale „01. Płytka na podłożu nieodkształcalnym” (strona 2). Jako „wielkoformatowe” przyjęto umownie płytki o przynajmniej jednym boku dłuższym niż 60 cm. Poniższe zalecenia odnoszą się także do wszystkich wydłużonych płytek prostokątnych, tzn. takich, dla których proporcja długości boku dłuższego do boku krótszego wynosi minimum 4:1.
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Podłoże
Zakłada się, iż podłoże jest nieodkształcalne, tzn. stanowi je cementowy lub anhydrytowy jastrych posadzkowy, a w przypadku
ścian tynk mineralny: zazwyczaj cementowy, wapienno‑cementowy lub gipsowy. Wymienione podłoża winny być czyste, nośne,
pozbawione rys i wykruszeń. Jastrychy anhydrytowe należy koniecznie przeszlifować i odpylić. Okładziny wielkoformatowe wymagają bardzo dokładnego wyrównania podłoża, np. masami poziomującymi lub szpachlówkami. W razie konieczności szybkiego
wyrównania, można tego dokonać na posadzkach cementową masą poziomującą PCI Pericem® 515, na ścianach natomiast
cementową szpachlówką PCI Pericret®. Produkty te umożliwiają kontynuację robót już po kilku dniach, a nawet kilku godzinach.
Na podłożach odkształcalnych zaleca się zazbrojenie wylewki samopoziomującej tkaniną z włókna szklanego (włókna wytworzą
zbrojenie rozproszone wylewki) lub przyklejenie za pośrednictwem kleju cementowego w klasie S1 lub S2 maty oddylatowującej PCI Pecilastic® lub PCI Pecilastic® E. W kwestii dylatacji patrz podrozdział „Podłoże” w rozdziale „01. Płytka na podłożu
nieodkształcalnym” (strona 2).

Wykonawstwo
A. GRUNTOWANIE
Patrz punkt „A. GRUNTOWANIE” w rozdziale „01. Płytka na podłożu nieodkształcalnym” (strona 2).

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny (zazwyczaj gresowej) należy stosować uniwersalny cementowy klej klasy C2TE S1 wg PN‑EN 12004
PCI Nanolight® lub wysoko elastyczny cementowy klej klasy C2TE S2 – PCI Flexmörtel® S2. Zasadniczo wszystkie okładziny
wielkoformatowe, a zwłaszcza układane na posadzkach, które będą poddawane znacznym obciążeniom mechanicznym, wynikającym np. z intensywnego ruchu wózków ręcznych lub pochodzącym od ciężkich mebli, regałów sklepowych itp., zaleca się
przyklejać metodą kombinowaną.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: PCI Nanofug® Premium lub PCI Nanofug®. Szerokość fug zależy od
rozmiaru płytek i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.
W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny
uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca się wypełnienie
uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan® 140, gruntując go od strony płytek środkiem PCI Elastoprimer 145. Pod uszczelniaczem umieścić sznur dylatacyjny PCI DIN‑Polyband.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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19. Płytka i mozaika szklana

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1
2
3
4
5

Grunt
Zaprawa wyrównująca posadzkę
Zaprawa wyrównująca ścianę
Klej do płytek
Płytka szklana

PCI Gisogrund
PCI Pericem® 515
PCI Pericret®
PCI Nanolight® White

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Cementowa masa poziomująca
Szpachlówka cementowa
Elastyczny biały klej cementowy

6

Fuga

7

Uszczelniacz

PCI Nanofug® Premium
PCI Durapox® Premium
PCI Silcofug® E

Elastyczna fuga cementowa
Fuga epoksydowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

®

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Mozaiki i okładziny płytkowe szklane występują na ścianach oraz posadzkach pomieszczeń w obiektach o różnej funkcji (mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej in.). Mogą to być zarówno pomieszczenia suche, jak i mokre. Poniższe zalecenia
odnoszą się do pomieszczeń suchych. W przypadku pomieszczeń mokrych należy dodatkowo uwzględnić wymagania, określone
w innych odpowiednich rozdziałach niniejszej broszury. Jako obciążenia mechaniczne występują głównie ruch ludzi i ciężar elementów umeblowania pomieszczeń. Brak znaczniejszych różnic temperatur, a obciążenia chemiczne wynikają jedynie z używania
środków do czyszczenia okładzin. Zazwyczaj nie są konieczne dylatacje wewnątrz powierzchni okładziny. Zachować należy natomiast koniecznie obwodowe dylatacje między posadzką a ścianą czy w narożach wewnętrznych ścian.
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Podłoże
Podłoża mogą mieć zarówno charakter nieodkształcalny, jak i odkształcalny. Poniższe zalecenia odnoszą się do podłoży nieodkształcalnych (cementowy lub anhydrytowy jastrych posadzkowy, a w przypadku ścian tynk mineralny: zazwyczaj cementowy,
wapienno‑cementowy lub gipsowy). W przypadku podłoży odkształcalnych należy uwzględnić dodatkowo wytyczne odpowiednich rozdziałów niniejszej broszury. Wymienione wyżej podłoża nieodkształcalne winny być czyste, nośne, pozbawione rys i wykruszeń oraz równe. Jastrychy anhydrytowe należy koniecznie przeszlifować i odpylić. W razie konieczności szybkiego wyrównania,
można tego dokonać na posadzkach cementową masą poziomującą PCI Pericem® 515, na ścianach natomiast cementową
szpachlówką PCI Pericret®. Produkty te umożliwiają kontynuację robót już po kilku dniach, a nawet kilku godzinach. W podłożu
winny być widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje. Ewentualna warstwa poziomująca powinna być zdylatowana względem ścian budynku oraz słupów, przenikających powierzchnię posadzki.

Wykonawstwo
A. GRUNTOWANIE
Podłoża cementowe i wapienno‑cementowe należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund®, rozcieńczonym wodą zależnie od
chłonności podłoża w stosunku 1:1 do 1:2. Na tynkach gipsowych i jastrychach anhydrytowych należy stosować PCI Gisogrund®
bez rozcieńczania wodą. Na tak zagruntowanej powierzchni można bezpośrednio przyklejać okładzinę płytkową lub opcjonalnie
wykonać wstępne wyrównanie zaprawami cementowymi.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania szklanej okładziny płytkowej lub mozaikowej należy stosować biały elastyczny klej cementowy klasy C2TE S1 wg
PN‑EN 12004 – PCI Nanolight® White z dodatkiem uelastyczniającym PCI Lastoflex®. Ilość dodatku PCI Lastoflex®, dodawanego do 15 kg proszku PCI Nanolight® White zależy od przypadku obciążenia okładziny wodą. W pomieszczeniach suchych:
1 kg, w pomieszczeniach mokrych: 2 kg, w basenach: 4 kg. W przypadku mozaiki szklanej należy sprawdzić zdatność spodu (np.
siatki, do której przyklejone są pojedyncze elementy mozaiki) do przyklejania klejem mineralnym. W razie braku takiej zdatności,
trzeba użyć zamiennie klej epoksydowy PCI Durapox® NT plus, pomijając jednocześnie gruntowanie środkiem PCI Gisogrund®.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną fugą cementową: PCI Nanofug® Premium lub epoksydową: PCI Durapox® Premium.
Szerokość fug zależy od rozmiaru płytek i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.
W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, należy użyć uszczelniacza silikonowego PCI Silcofug® E.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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20. Płytka z kamienia naturalnego
i syntetycznego

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1
2
3

Grunt
Zaprawa wyrównująca posadzkę
Zaprawa wyrównująca ścianę

PCI Gisogrund
PCI Pericem® 515
PCI Pericret®

4

Klej do płytek kamiennych

®

PCI Carraflex®
PCI Carrament®
5
6
7

Płytka kamienna
Fuga
Uszczelniacz

PCI Nanofug® Premium
PCI Carraferm®

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Cementowa masa poziomująca
Szpachlówka cementowa
Cementowy elastyczny cienkowarstwowy biały klej do
kamienia
Cemementowy elastyczny średnio- i grubowarstwowy
klej do kamienia biały lub szary
Elastyczna fuga cementowa do ceramiki i kamienia
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy do kamienia

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Okładziny płytkowe kamienne występują na ścianach oraz posadzkach pomieszczeń w obiektach o różnej funkcji (mieszkalnych,
biurowych, użyteczności publicznej in.). Mogą to być zarówno pomieszczenia suche, jak i mokre oraz powierzchnie zewnętrzne,
np. tarasy, balkony czy elewacje. Poniższe zalecenia odnoszą się do pomieszczeń suchych. W przypadku pomieszczeń mokrych
lub zewnętrznych należy dodatkowo uwzględnić wymagania, określone w innych odpowiednich rozdziałach niniejszej broszury.
Jako obciążenia mechaniczne występują głównie ruch ludzi i ciężar elementów umeblowania pomieszczeń. Brak znaczniejszych różnic temperatur, a obciążenia chemiczne wynikają jedynie z używania środków do czyszczenia okładzin. W dużych
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pomieszczeniach może wystąpić konieczność dylatowania powierzchni. Zawsze należy wykonać obwodowe dylatacje między
posadzką a ścianą czy w narożach wewnętrznych ścian. Na rynku występuje bardzo duża różnorodność gatunków kamieni naturalnych i syntetycznych. Posiadają one bardzo zróżnicowane właściwości, których nieuwzględnienie może grozić w przypadku niewłaściwego doboru kleju i fugi np. powstawaniem wykwitów na powierzchni, przebarwieniami czy deformacjami płytek. Przodują
w tym kamienie pozaeuropejskie (np. chińskie, indyjskie czy afrykańskie). Dobór materiałów do klejenia i fugowania kamieni
nietypowych wymagać może przeprowadzenia indywidualnych testów. Poniższe zalecenia odnoszą się do typowych, europejskich
gatunków kamieni naturalnych. W przypadkach nietypowych kamieni należy kontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym
PCI.

Podłoże
Podłoża mogą mieć zarówno charakter nieodkształcalny, jak i odkształcalny. Poniższe zalecenia odnoszą się do podłoży nieodkształcalnych (cementowy lub anhydrytowy jastrych posadzkowy, a w przypadku ścian tynk mineralny: zazwyczaj cementowy,
wapienno‑cementowy lub gipsowy). W przypadku podłoży odkształcalnych należy uwzględnić dodatkowo wytyczne odpowiednich rozdziałów niniejszej broszury. Wymienione wyżej podłoża nieodkształcalne winny być czyste, nośne, pozbawione rys i wykruszeń oraz równe. Jastrychy anhydrytowe należy koniecznie przeszlifować i odpylić. W razie konieczności szybkiego wyrównania,
można tego dokonać na posadzkach cementową masą poziomującą PCI Pericem® 515, na ścianach natomiast cementową
szpachlówką PCI Pericret®. Produkty te umożliwiają kontynuację robót już po kilku dniach, a nawet kilku godzinach. W podłożu
winny być widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje. Ewentualna warstwa poziomująca powinna być zdylatowana względem ścian budynku oraz słupów, przenikających powierzchnię posadzki.

Wykonawstwo
A. GRUNTOWANIE
Podłoża cementowe i wapienno‑cementowe należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund®, rozcieńczonym wodą zależnie od
chłonności podłoża w stosunku 1:1 do 1:2. Na tynkach gipsowych i jastrychach anhydrytowych należy stosować PCI Gisogrund®
bez rozcieńczania wodą. Na tak zagruntowanej powierzchni można bezpośrednio przyklejać okładzinę płytkową lub opcjonalnie
wykonać wstępne wyrównanie zaprawami cementowymi.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania typowej kalibrowanej wymiarowo kamiennej okładziny płytkowej należy stosować biały elastyczny klej cementowy
klasy C2FT S1 wg PN‑EN 12004 – PCI Carraflex®. W przypadku przyklejania płytek niekalibrowanych (o zróżnicowanej grubości)
lub bardzo grubych (20 mm i więcej), zaleca się stosowanie kleju średnio- i grubowarstwowego klasy klasy C2F wg PN‑EN 12004 –
PCI Carrament® grau / weiß w kolorze szarym lub białym.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną fugą cementową do ceramiki, szkła i kamienia PCI Nanofug® Premium.
W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, należy użyć uszczelniacza silikonowego do kamienia:
PCI Carraferm®.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.
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21. Płytka w obiektach SPA

Nr

Element systemu

Produkt PCI

Opis produktu

1

Płyta budowlana

PCI PowerBoard

Płyta warstwowa z rdzeniem z twardej pianki

2
3
4
5
6

Grunt
Klej do płytek
Płytka
Fuga
Uszczelniacz

PCI Gisogrund®
PCI FT® Extra

Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
Elastyczny klej cementowy

PCI Durapox® Premium
PCI Silcofug® E

Fuga epoksydowa
1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu – warunki eksploatacji – obciążenia
Obiekty SPA z okładzinami płytkowymi i mozaikowymi ceramicznymi i szklanymi powstają obecnie coraz częściej nie tylko jako
samodzielne centra rekreacji, czy strefy wypoczynku przy hotelach, ale także jako prywatne łaźnie w domach jednorodzinnych.
Różnią się one od siebie jedynie intensywnością eksploatacji. Ich obciążenia są natomiast podobne: ruch osób, oddziaływanie
zmiennych temperatur, wody i pary wodnej. Poniższe zalecenia dotyczą pomieszczeń generalnie suchych, tzn. o znikomym obciążeniu wodą czy parą wodną. Po dodaniu jednak odpowiednich izolacji (zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi odpowiednich
systemów okładzinowych), można zastosować je także do pomieszczeń mokrych z intensywnym obciążeniem wodą i parą.

Podłoże
Podłożem okładzin płytkowych w obiektach SPA są zarówno materiały nieodkształcalne, jak i odkształcalne, np. warstwowe
płyty budowlane, których rdzeniem jest ekstrudowana pianka polistyrenowa, a warstwę wierzchnią stanowi zaprawa cementowa
zbrojona siatką włókna szklanego. PCI oferuje takie płyty w różnych grubościach (od 4 do 50 mm) pod nazwą PCI PowerBoard.
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Znajdują one zastosowanie głównie w obiektach SPA. W ramach przygotowania takiego podłoża zaleca się zapewnienie niezbędnej nośności, sztywności (głównie na stykach) i czystości powierzchni.

Wykonawstwo
A. GRUNTOWANIE
Płyty PCI PowerBoard nie wymagają zasadniczo gruntowania. W razie wątpliwości zaleca się przegruntowanie ich środkiem
PCI Gisogrund® rozcieńczonym 1:1 lub 1:2 wodą.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK
Do mocowania okładziny płytkowej zaleca się użycie elastycznego kleju cementowego – PCI FT® Extra.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK
Spoinowanie w miejscach suchych można wykonać elastyczną cementową fugą, jednakże w razie spodziewanego działania wilgoci i pary – fugą epoksydową PCI Durapox® Premium.
W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny
uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E.

Uwagi
Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI. 21. Płytka w obiektach SPA

58

Notatki

59

Notatki

60

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel.: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl
pci-polska@pci-group.eu

Doradztwo techniczne:
Lokalny Dystrybutor:

Stan: październik 2020. Wydanie: marzec 2021.

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

