Perfekcyjna w aplikacji,
doskonałe właściwości użytkowe
PCI Nanofug® Premium
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Odporna na zabrudzenia, efekt samooczyszczania
Zwiększona ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni
Podwyższona odporność na oddziaływanie środków czyszczących
Ultraszybka w użytkowaniu, do wszystkich typów okładzin

Wysoka odporność
na zabrudzenia
Bardzo niska nasiąkliwość (szczelna
struktura nanokrystaliczna, hydrofobizatory strukturalne i powierzchniowe), potwierdzona w testach
normowych po 30 i 240 minutach,
dająca w efekcie wysoką odporność na zabrudzenia nawet przy
długotrwałym zaleganiu cieczy
na powierzchni spoiny. Dodatki
hydrofobowe wzmacniają ten efekt.

Bezpieczeństwo użytkowania
Wysoka gładkość powierzchni
spoiny umożliwia dokładną jej pielęgnację, pozwalając na zachowanie
wysokiej higieny pomieszczeń, zaś
stopień hydrofobizacji uniemożliwia
penetrację wody i zabrudzeń
w jej strukturę. Pozostają one
na powierzchni i mogą być z niej
łatwo usuwane podczas mycia.

Trwałość kolorystyki i wysoka
odporność ekspoatacyjna
PCI Nanofug® Premium charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością
kolorystyki: zapewniąją to selekcjonowane pigmenty nieorganiczne
dedykowane do pracy w środowiskach silnie alkalicznych oraz
zabezpieczenie pigmentów przez
cząsteczki bieli tytanowej powodujące odbicie części promieniowania
UV od powierzchni spoiny.
Unikalna formulacja produktu
pozwala na uzyskanie wysokiej
odporności na oddziaływanie
czyszczących środków chemicznych, natomiast podwyższona
twardość umożliwia jego intensywne użytkowanie bez obawy
o uszkodzenie powierzchni.

Nano właściwości

Przemyślana
i zoptymalizowana technologia

Fotokataliza: trwale zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów i przykrych zapachów
Wysoka wilgotność i temperatura,
występowanie zabrudzeń organicznych stanowią doskonałe warunki
do rozwoju życia biologicznego
w łazienkach, kuchniach, itp.
PCI Nanofug® Premium zapewnia
wysoką higienę i bezpieczeństwo
eksploatacji i poprzez wykorzystanie efektu fotokatalizy zabezpiecza
powierzchnię spoiny przed rozwojem grzybów rozkładu pleśniowego,
bakterii i innych zabrudzeń
pochodzenia organicznego, w tym
również przykrych zapachów. To
ekologiczne rozwiązanie pozwala
na wyeliminowanie z receptury
substancji biologicznie czynnych
(biocydów), które z czasem mogą
być wymywane do środowiska,
obniżając również trwałość
zabezpieczenia. Skuteczność
zabezpieczeń została potwierdzona
badaniami przez Fraunhofer
Institute (Stuttgart, Niemcy).

Nanotechnologie pozwalają na kształtowanie cech produktów w stopniu nieosiągalnym dla tradycyjnych
rozwiązań.
Niekiedy użycie tych samych dodatków, ale w wersji nano umożliwia nadanie produktom cech niemożliwych do osiągnięcia w skali mikrocząsteczek.
Receptura Nanofug® Premium zawiera nano dodatki, modyfikujące w istotnym zakresie strukturę zaprawy
oraz jej powierzchnię.
Występujący na etapie hydratacji cementu proces wypełniania przez nanododatki porów kapilarnych,
pozwala na uzyskanie spoiny o bardzo niskiej nasiąkliwości, tak wczesnej (po 1 godzinie), jak i przy długim
czasie utrzymywania się cieczy na jej powierzchni (po 24 godzinach). Dzięki temu Nanofug® Premium jest
odporna na zabrudzenia powierzchniowe i strukturalne powstające w wyniku migracji cieczy (wraz z cząsteczkami brudu) w głąb struktury tradycyjnych zapraw. Fuga jest łatwo zmywalna, umożliwiając łatwe
utrzymanie higieny w eksploatowanych pomieszczeniach.
Modyfikacja wiązań organiczno-nieorganicznych w strukturze zaprawy przez nanododatki umożliwia
dodatkowo podwyższenie parametrów wytrzymałościowych, w tym wytrzymałości na ściskanie, adhezje
do obrzeży okładzin ceramicznych oraz abrazję spoiny.

PCI Nanofug® Premium

Strefa połączenia płytka/fuga

Płytka

Skala 1 μm
Precyzyjne nano-wiązania

Zoptymalizowana struktura krystaliczna
W trakcie utwardzania zaprawy PCI Nanofug®
Premium tworzą się precyzyjne nano-wiązania,
które łącząc się wzajemnie, zazębiają się i gwarantują doskonałą stabilność. Efekt to spoina
o wysokiej przyczepności i podwyższonej wytrzymałości. Jej dodatkową zaletą jest estetyczna
i delikatna powierzchnia.

Innowacyjna, uniwersalna, bezpieczna i perfekcyjna w aplikacji
Tworząc fugę PCI Nanofug® Premium myśleliśmy również o wykonawcach. W produkcie połączyliśmy cechy
fizyko-chemiczne z właściwościami aplikacyjnymi
i optymalnym opakowaniem. Wykorzystanie nanotechnologii umożliwiło kształtowanie takich parametrów
roboczych produktu, które doceni każdy wykonawca,
a także wysokich parametrów wiązania, adhezji i abrazji
uzyskiwanych na poziomie mikrostruktur.
PCI Nanofug® Premium umożliwia szybki postęp
prac (nanoszenie, zmywanie i czyszczenie), wejście
na powierzchnię fugowanej okładziny już po 2 godzinach i jej normalną eksploatację już po 24 godzinach.
Produkt zachowuje wysoką uniwersalność w stosowaniu dla każdego wykonawcy, dostosowaną do jego
indywidualnych przyzwyczajeń i preferencji w aplikacji:
długi czas użycia po zarobieniu z wodą, bardzo szeroki
przedział czasu po jakim możliwe jest wstępne mycie
powierzchni: natychmiast po zaspoinowaniu lub nawet
do 1 - 1,5 godz., w zależności od typu okładziny.
PCI Nanofug® Premium charakteryzuje się niską
wrażliwość na ewentualne błędy wykonawcze: posiada
wysoką tolerancje w zakresie przebarwień kolorystycznych spoiny oraz szybką odporność na oddziaływanie
warunków atmosferycznych (mgła, mżawka, itp.).

Wysoka jakość spoiny

Wiele atutów - doskonały efekt!
Nanofug® Premium dzięki połączeniu cech fizyko‑chemicznych oraz właściwości aplikacyjnych wychodzi
naprzeciw potrzebom zarówno inwestorów jak i wykonawców. Oferta obejmuje 16 atrakcyjnych kolorów.

Łatwość użycia

Walory:
homogeniczna i szybkowiążąca
PCI Nanofug® Premium dzięki połączeniu mikrowypełniaczy, mikrodyspersji oraz nanododatków charakteryzuje się, po zmieszaniu z wodą, palstyczną, jednorodną konsystencją, co z kolei przekłada się
na łatwość aplikacji, zmywania i formowania powierzchni spoiny.
Optymalnie dobrane dodatki pozwalają z jednej strony zachować długi czas użycia produktu po zmieszaniu z wodą, z drugiej natomiast, po ułożeniu w spoinie, na akcelerację procesu wiązania, wyróżniając tym
samym produkt na rynku.
Szybki proces wiązania i użyte dodatki eliminują niebezpieczeństwo powstawania wykwitów (przebarwień), które często można zaobserwować na podobnych spoinach. Z tego powodu PCI Nanofug®
Premium jest rekomendowana do spoinowania wszelkich typów okładzin: ceramicznych, szklanych, aglomeratów i kamienia naturalnego.

Uniwersalna, elastyczna zaprawa do spoinowania

PCI Nanofug® Premium
Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, klasa CG2WA zgodnie z PN‑EN 13888.
Aplikacja na posadzki i ściany.
Szeroki zakres zastosowań: od 1 do 10 mm.

Łatwa do utrzymania w czystości.

Podwyższona odporność na oddziaływanie powszechnie używanych środków czyszczących.

Zwiększona ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni.

Łatwość użycia.

Ultraszybka w działaniu: wejście na spoinowaną powierzchnię możliwe już po 2 godzinach, eksplo-

atacja po 24 godzinach.

Podwyższona retencja wody umożliwia aplikację w każdym rodzaju okładziny na różnych

podłożach.
Gładka powierzchnia spoiny, wysoka trwałość kolorów.

Spoina o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, 3-krotnie przewyższającej wymagania dodat-

kowe wg PN‑EN 13888 dla parametru „A”.

Bardzo niska nasiąkliwość, 2-krotnie niższa po 30 minutach i ponad 3-krotnie niższa po 240 minu-

tach dla podwyższonych wymagań normowych PN‑EN 13888, dla parametru „W”.

Niska zawartość chromianów.

Do perfekcyjnego w detalach wykańcznia, zafugowanych PCI Nanofug® Premium, okładzin ceramicznych
polecamy trwale elastyczny silikon uszczelniający PCI Silcofug E, dokładnie dopasowany kolorystycznie
do fugi.

Silikon uszczelniający

PCI Silcofug® E

do okładzin ceramicznych

Gotowy do użycia, silikonowy materiał uszczelniający do wypełniania spoin w narożnikach,

na połączeniach ścian z posadzką, dylatacjach, na połączeniach różnych materiałow, itp.

Do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, łazienek, natrysków, WC, kuchni, do pomieszczeń biu-

rowych, balkonów i tarasów, niecek basenowych itp.

Elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Odporny na powszechnie stosowane w handlu środki czyszczące i odkażające, używane w gospo-

darstwach domowych.

System sieciowania oparty na bazie kwasu octowego.

Przeciwdziała rozwojowi grzybów rozkładu pleśniowego

Kolory silikonu dopasowane do fug cementowych PCI®.

Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.

Spełnia wymagania normy EN 15651‑3.

Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

PCI Nanofug® Premium dostępna jest w 16 atrakcyjnych kolorach.
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tonacja w kolorach ziemi
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Brąz kasztanowy
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Zastrzega się możliwość różnic
koloru, uwarunkowanych drukiem.

Marka AGROB BUCHTAL, seria ROVERE FLATILE.
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BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12
63 - 100 Śrem
tel. 61 636 63 00
faks 61 636 63 21
www.pci-polska.pl
pci‑polska@basf.com

Doradztwo techniczne:
662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
602 788 862
Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Sieradz
604 556 258
608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko Biała
602 147 910 Kraków, Zakopane
602 147 914 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
692 461 724 Lublin, Siedlce, Chełm, Zamość
660 662 459
Warszawa, Łódź, Płock, Ostrołęka
600 317 724
662 190 334 Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Nowy Sącz
604 977 899 Białystok, Suwałki, Olsztyn
785 892 961 Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń
602 147 899 Szczecin, Koszalin, Słupsk

Lokalny Dystrybutor:

