NIC NIE
KLEI SIĘ
LEPIEJ!
I MOŻNA UŻYWAĆ
W TEMPERATURZE DO -5°C

Samoprzylepna membrana bitumiczna do wykonywania hydroizolacji fundamentów, balkonów i tarasów stosowana od -5°C


Wysoce elastyczna – kryjąca rysy w podłożu,



Szybki postęp prac – natychmiastowa odporność na działanie wody oraz intensywne opady atmosferyczne,



www.pci-polska.pl

Możliwość stosowania w warunkach obniżonych temperatur od -5°C.

NIC NIE KLEI SIĘ LEPIEJ NIŻ PCI BT 21

SZYBKIE KLEJENIE –
NATYCHMIASTOWE USZCZELNIENIE!
Membrana samoprzylepna PCI BT 21 stanowi hydroizolację typu
lekkiego lub średniego. Składa się z podwójnie laminowanej folii
Valéron® o podwyższonej odporności na rozrywanie oraz samoprzylepnej powłoki bitumicznej.

Łatwa w uzyciu: PCI BT 21 to szybki postęp prac.
Przy użyciu wałka dociskowego uzyskujemy pełne przyklejenie membrany do podłoża.

Membrana samoprzylepna PCI BT 21 może być stosowana:


do uszczelniania i ochrony stykających się z gruntem budowli
i elementów budowlanych przed wilgotnością podłoża oraz
niespiętrzającą się wodą infiltracyjną.



niach umiarkowanie obciążonych.
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 szczelnienie strefy
U
cokołowej/
uszczelnienie
pośrednie – PCI
Barraseal lub PCI
Barraseal 530
Bitumiczny środek
gruntujący – PCI BT 26
lub PCI Pecimor F
alternatywnie
specjalny preparat
gruntujący – PCI BT 28
Samoprzylepna
membrana bitumiczna
– PCI BT 21
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do uszczelniania elementów budowlanych przed woda agre-
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sywna w stosunku do betonu.


 yoblenie narożników
W
wewnętrznych – PCI
Nanocret lub PCI
Polyfix plus L

do uszczelniania przed woda niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego na powierzchniach stropowych oraz na powierzch-



1

2

do uszczelnienia typu Z/L w strefie cokołowej ścian
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warstwowych.
1
2
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Zalety stosowania PCI BT 21:


Bardzo dobra przyczepność na podłożach suchych, a w polaczeniu z gruntem PCI BT 26 również na podłożach lekko
wilgotnych.



Produkt samoprzylepny.



Wysoce elastyczna – kryjąca rysy w podłożu,



Możliwość stosowania w warunkach obniżonych temperatur od
-5°C.



Szybki postęp prac – natychmiastowa odporność na działanie
wody oraz intensywne opady atmosferyczne.



Nieprzepuszczalna dla radonu – potwierdzone niezależnym
certyfikatem

Preparaty gruntujące umożliwiają odpowiednie przygotowanie podłoża, również
w warunkach obniżonych temperatur.

PCI BT 26
1-składnikowy, wodorozcieńczalny preparat
gruntujący,

PCI BT 28
Środek gruntujący do
stosowania w obniżonych temperaturach (do
-5°C)
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WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE –
IDEALNE ROZWIĄZANIE NA KAŻDE WARUNKI

