Krótka charakterystyka elementów systemu
PCI Gisogrund® Rapid
Szybkoschnący grunt dyspersyjny do chłonnych podłoży mineralnych, gotowy do użycia – nie wymaga
rozcieńczania na podłożach cementowych i gipsowych, różowa barwa kontrolna, możliwość
wchodzeniai aplikacji kolejnych materiałów po 5* min.

PCI Pericret®
Szybkowiążąca szpachlówka cementowa do betonu i murów, klasa GP CSIV wg EN 998-1, do warstw
o grubości od 3 do 50 mm, możliwość przyklejania płytek po 2* godz., bardzo niskie zużycie – ok. 1,3
kg/m2/mm grubości warstwy.

PCI Pericem® 515
Szybkosprawna cementowa zaprawa samopoziomująca do wykonywania i niwelacji podkładów
i
posadzek, klasa CT-C30-F6 wg EN 13813, do warstw o grubości od 1 do 15 mm (z dodatkowym
kruszywem do 30 mm), wchodzenie po 3* godz.

PCI USP 32 S
Szybkosprawna cementowa zaprawa samopoziomująca do wykonywania i niwelacji podkładów
i posadzek, klasa CT-C40-F7 wg EN 13813, do warstw o grubości od 0,5 do 40 mm, po 2* godz.
możliwość wchodzenia, po 5* godz. możliwość przyklejania płytek.

PCI Muroplan®
Szpachlówka gipsowa do ścian i sufitów, zgodna z EN 13963 4B, do warstw o grubości od niemal0 do
50 mm, nie wymaga stosowania wkładek zbrojących, wiąże bezskurczowo, pozwala na kontynuację
robót po 3* godz.

PCI Novoment® M1 plus
Szybkowiążąca gotowa zaprawa do wykonywania jastrychów cementowych, klasa CT-C40-F7-A9
wg EN 13813, do warstw o grubości od 20 do 80 mm, możliwość wchodzenia po 3* godz.

PCI Lastogum®
Akrylowa powłoka przeciwwilgociowa (tzw. „folia w płynie”) do wykonywania wewnętrznych
uszczelnień podpłytkowych, elastyczna – mostkuje rysy o rozwartości do 0,8 mm, dostępna w kolorze
szarym i białymdla łatwiejszejej kontroli grubości warstwy.

PCI Pericol® Flex Rapid
Elastyczna, szybkowiążąca cementowa zaprawa klejąca do wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych,
klasa C2FT wg EN 12004, do warstw o grubości od 1 do 5 mm, wchodzenie i spoinowanie po 3* godz.

PCI Nanolight®
Uniwersalna, wysoko elastyczna zaprawa cementowa zaprawa klejąca do wszystkich rodzajów
podłoża i wszystkich okładzin ceramicznych oraz szklanych, klasa C2TE S1 wg EN 12004, do warstw
o grubości od 1 do 10 mm.

PCI Nanofug® Premium
Uniwersalna, elastyczna zaprawa do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych, szklanych
i kamiennych, klasa CG2WA wg EN 13888, do spoin o szerokości od 1 do 10 mm, czas użycia 40*
min., p
 o 2* godz. możliwość wchodzenia.

PCI Silcofug® E
Uszczelniacz silikonowy do okładzin ceramicznych i szklanych, klasa XS1 typ S wg EN 15651-3,
szerokość spoiny do 30 mm, dopuszczalne odkształcenie ok. 20% szerokości spoiny.

CZAS MA
ZNACZENIE!
Poznaj superszybkie produkty PCI!

lazienka w 24 H

3. Montaż płytek wraz z fugowaniem i silikonowaniem
W ostatniej fazie prac przyklejamy płytki ceramiczne, używając do tego szybkosprawnych cementowych zapraw klejących PCI
Pericol® Flex Rapid lub PCI Nanolight®. Kleje do płytek muszą posiadać oznakowanie wg normy PN-EN 12004, np. C2FTE lub C2TE
S1, gdzie „C2” oznacza zaprawę cementową o podwyższonych parametrach, „T” – ograniczony spływ (klej odpowiedni do ścian),
„F” – szybkie wiązanie i twardnienie (możliwość szybkiego przejścia do następnych czynności) „E” – wydłużony czasotwarty (długi

Szybkość wykonywania robót zawsze była wysoko ceniona

tem, pozwalający na wykończenie nowej łazienki(ewentual-

w budownictwie, a obecnie możemy zaobserwować jej gwał-

nie remont istniejącej) w błyskawicznym tempie –w ciągu 24

townie rosnące znaczenie zarówno w oczach inwestorów, jak

godzin!

nach możemy przystąpić do fugowania cementową zaprawą PCI Nanofug® Premium, a po kolejnych 2* godzinach do silikonowania

Powodzenie takiej realizacji jest możliwe przy następujących

uszczelniaczem PCI Silcofug® E. Sumaryczny czas opisanych w tym punkcie prac to ok. 5* do 7* godzin.

i wykonawców. Często staje się ona czynnikiem ważniejszym
niż cena, która w przeszłości była dominującym kryterium

czas na przyklejanie płytek po nałożeniu kleju na podłoże), a „S1” – wysoką odkształcalność kleju (zdolność przenoszenia naprężeń
wynikających np. ze zmian temperatury czy odkształceń podłoża). Po 3* (dla PCI Pericol® Flex Rapid) lub5* (PCI Nanolight®) godzi-

założeniach:

w doborze technologii budowlanych.
Szybkosprawność produktów należy też tradycyjnie do głów-

•

nych wyróżników oferty materiałowej firmy PCI i dlatego,

II. Posadzki

podłoże stanowi: wylewka lub jastrych cementowy, ściana betonowa lub murowana, płyta gipsowo - kartonowa;

odpowiadając na aktualne oczekiwania Naszych Klientów,

•

bazując na wieloletnim doświadczeniu, opracowaliśmy sys-

1. Przygotowanie podłoża

prace będą wykonywane w zgodności z wytycznymi kart
technicznych PCI.

Ocena podłoża na posadzce i dobór gruntu dokonywane są wg takich samych kryteriów, jak to opisano w przypadku ścian.
Dla podłoży mineralnych będzie to również grunt PCI Gisogrund® Rapid. Ewentualne wyrównanie poziomujące podłoża możemy
wykonać cementową wylewką PCI Pericem® 515 lub PCI USP 32 S. Do wyprofilowania spadków podłoża (np. do kratki podłogowej
pod prysznicem) użyjemy cementowej zaprawy jastrychowej PCI Novoment® M1 plus. Zależnie od tego, który z wymienionych pro-

Opis technologii i interwały czasowe

duktów zastosujemy, czas oczekiwania na wykonanie izolacji podpłytkowej będzie wynosił od ok. 3* do 5* godzin.

2. Izolacja podpłytkowa

I. Ściany

Patrz analogiczny punkt w przypadku ścian.

1. Przygotowanie podłoża

3. Montaż płytek wraz z fugowaniem i silikonowaniem

Na wstępie należy ocenić, czy podłoże jest wystarczająco czyste (pozbawione pyłu, warstw antyadhezyjnych – np. starej farby)i nośne

Analogicznie jak opisano to w przypadku ścian.

(dostatecznie spoiste, bez spękań, wykruszeń itp.). Zależnie od rodzaju podłoża należy je odpowiednio zagruntować. Do typowych
podłoży mineralnych można użyć gruntu PCI Gisogrund® Rapid, który już po 5* minutach pozwala na aplikację kolejnych warstw.

Uwagi końcowe

Jeżeli konieczne jest wyrównanie podłoża, możemy zastosować cementową masę szpachlową PCI Pericret®. Styki i inne nierówności
w płytach kartonowo-gipspowych szapchlujemy gipsową zaprawą PCI Muroplan®. Opisane tu prace przygotowawcze trwają w sumie
do ok. 2* do 3* godzin.

2. Izolacja podpłytkowa

Oczywiście przy zastosowaniu odpowiednich gruntów i pro-

cym PCI można też, w analogiczny do opisanego sposobu,

duktów uzupełniających, wchodzących w skład naszej ofer-

wykonać okładziny z kamieni naturalnych. Dlatego zachę-

Kolejnym etapem robót jest wykonanie izolacji podpłytkowej tzw. „folią w płynie” PCI Lastogum®, aplikowaną w dwóch warstwach.

ty, możliwa jest realizacja niżej opisanego systemu także na

camy Wszystkich Zainteresowanych do kontaktu z naszymi

Pierwsza warstwa wysycha ok. 1* godz., druga – ok. 2* godz. Izolowanie należy poprzedzić ponownym gruntowaniem. Na podłożu

innych rodzajach podłoży, np.: na płytach OSB, deskach

regionalnymi doradcami techniczno-handlowymi, którzy po-

mineralnym będzie to znów PCI Gisogrund® Rapid. Zadaniem izolacji podpłytkowej jest przede wszystkim ochrona przed zalaniem

drewnianych, jastrychach anhydrytowych, starych okładzi-

mogą w indywidualnym doborze produktów PCI optymal-

wodą pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod łazienką, co jest niezwykle istotne w przypadku budynków wielorodzinnych.

nach ceramicznych itp. Dzięki specjalnym zaprawom kleją-

nych dla danego obiektu.

Łączny czas robót związanych z izolacją to ok. 3* godziny.
* Przy +23o C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają podane czasy, niższa temperatura
i wyższa wilgotność wydłużają je.
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