Szybka naprawa
trudnych podłoży materiałami PCI
Unikalny system wzmacniania podłoża

Każda posadzka jest co najwyżej tak dobra, jak dobre jest podłoże
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na uszkodzenia podkładów podłogowych są: błędy aplikacji (czas, temperatura, wilgotność, technologia, niewłaściwa pielęgnacja), niedostateczne przygotowanie podłoża, niewłaściwe dozowanie składników,
niedostateczne wymieszanie, niedotrzymanie reżimów wykonawstwa i czasów przerw technologicznych.

Spękane jastrychy na skutek braku dylatacji obwodowej oraz dylatacji skurczowych, niewłaściwej
pielęgnacji, nadmiernego skurczu związanego
z gwałtownym odparowaniem wody (nadmierny
ruch powietrza), aplikacji posadzek na słabe
podłoża.

Niewłaściwe wykonanie przerw technologicznych,
wykonywanie masy samopoziomującej na niewłaściwie przygotowanym podłożu.

Wykonanie posadzki na podłożu odkształcalnym
może stanowić przyczynę potencjalnych uszkodzeń kolejnych warstw.
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Rozwiązaniem dla powyższych problemów jest system wzmacniania podłoża PCI.
System składa się z dwóch mat wzmacniających z włókna szklanego PCI Armiermatte® GFM oraz PCI Armiermatte® GFS,
do wbudowania w podłogowych masach wyrównawczych PCI. Maty wykonane są z włókna szklanego (średnica poszczególnych włókien szklanych wynosi od 10 do 14 μm), połączonego ze sobą jako splątane zbrojenie wielokierunkowe w formie
maty, za pomocą specjalnego spoiwa (rozpuszczalnego w wodzie). Wklejenie mat ma na celu wzmocnienie i zwiększanie
wytrzymałości na rozciąganie masy wyrównawczej PCI Pericem® 515, stosowanej w powiązaniu z podłożem w warstwach
o grubości od 5 mm:
- na podłożach z rysami i szczelinami pozornymi,
- na podłożach narażonych na powstawanie rys oraz na podłożach mieszanych,
- na podłożach lekko drgających lub narażonych na wystąpienie wibracji (np. konstrukcje z desek drewnianych).
PCI Pericem® 515

PCI Armiermatte® GFM
PCI Armiermatte® GFS

PCI Gisogrund®
30 cm 30 cm

jastrych

pęknięcia

Schemat wzmocnienia podłoża w systemie PCI:
1. Jastrych z pęknięciami o rozwarciu do 5 mm.
2. Zagruntowanie podłoża gruntem PCI Gisogrund®.
3. Przeszpachlowanie podłoża masą samopoziomująca lub zaprawą wyrównawczą
oraz wklejenie PCI Armiermatte® GFS (dla pęknięć powyżej 3 i poniżej 5 mm).
4. Rozłożenie maty zbrojeniowej PCI Armiermatte® GFM (dla pęknięć do 3 mm bez
konieczności wtapiania PCI Armiermatte® GFS).
5. Rozprowadzenie masy samopoziomującej PCI Pericem® 515 o grubości min.
5 mm za pomocą pacy lub listwy do wygładzania (nie używać rakli!).

System wzmacniania podłoża PCI posiada szereg zalet:
 łatwa

aplikacja,

 szybkie

rozwiązanie,

 uniwersalny,
 wysokie
 małe

bezpieczeństwo i skuteczność działania,

grubości (5 mm),

 ekonomiczne

rozwiązanie.

Dobór rozwiązań:
Ze względu na wysoką wytrzymałość na rozciąganie mat wzmacniających PCI
istniejące pęknięcia podłoża mogą być „zmostkowane” lub „zneutralizowane”.
Pęknięcia o szerokości do 3 mm, możemy naprawiać poprzez zastosowanie maty
PCI Armiermatte® GFM. W przypadku podłoży, które posiadają rysy o rozwarciu
do 5 mm oraz podlegają większym odkształceniom, zaleca się stosować systemowe
rozwiązanie wymagające zastosowania kombinacji obydwóch mat zbrojeniowych
PCI (Armiermatte GFS oraz Armiermatte GFM). Na tak przygotowanym podłożu
możemy wykonywać okładziny ceramiczne, wykładziny dywanowe, PCV i linoleum
oraz układać parkiet.

Masa samopoziomująca PCI Pericem® 515
wzmocniona matami wzmacniającymi
PCI Armiermatte® GFM oraz PCI Armiermatte® GFS
podczas badania wytrzymałości na zginanie.
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Technologia wykonania prac związanych z wzmocnieniem podłoża

Przygotowanie podłoża
System wzmacniania podłoża PCI
może być stosowany na wszystkich
podłożach, które są nośne, czyste,
oraz suche. Luźne, źle przylegające
warstwy oraz substancje zmniejszające
przyczepność (oleje, smary, tłuszcze,
itp.) muszą zostać usunięte. Dylatacje

Wtapiać PCI Armiermatte® GFS w świeżo przeszpachlowane zaprawą wyrównawczą podłoże,
różową folią do góry.

konstrukcyjne muszą być przeniesione
do warstw finalnych.

Przygotowanie podłoża
– gruntowanie
Należy zagruntować podłoże stosując
odpowiedni środek gruntujący PCI, dobrany w zależności od rodzaju podłoża
– zgodnie z Kartą Techniczną wyrobu.

Układanie PCI Armiermatte®

Docisnąć do podłoża i usunąć folię
zabezpieczającą.

Uwaga: W przypadku podłoża
z pęknięciami o szerokości większej niż 3 mm a mniejszej niż 5 mm
należy przeszpachlować podłoże,
wkleić Armiermatte GFS, a następnie na niej matę PCI Armiermatte®
GFM (z zakładką na ok 1 cm) na całej
powierzchni naprawianego podłoża
metodą „świeżo na świeżo”, w odniesieniu do warstwy szpachli. Maty
zbrojeniowej PCI Armiermatte® GFS
nie układać na zakładkę, lecz na styk,

Odciąć nożyczkami odpowiedni odcinek maty
zbrojeniowej PCI Armiermatte® GFM.

blisko obok siebie. Należy zwrócić
przy tym uwagę, by odstęp pomiędzy
„sąsiadującymi” pasmami włókien
odpowiadał mniej więcej temu, w jakim
pasma te ułożone są względem siebie
na macie. Minimalna szerokość podczas układania musi wynosić 60 cm
oraz co najmniej po 30 cm po każdej
ze stron naprawianej rysy.
Odciąć nożyczkami z rolki potrzebny
odcinek maty PCI Armiermatte® GFS
o odpowiedniej szerokości. Wyschnięte
po gruntowaniu podłoże zaszpachlować wstępnie cienko, za pomocą
zaprawy wyrównawczej PCI wzdłuż
przebiegu rysy, w obszarze ułożenia
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Układać matę zbrojeniową PCI Armiermatte® GFM
na podłoże zagruntowane, np. PCI Gisogrund®.

maty zbrojeniowej PCI Armiermatte®
GFS. Przycięte na wymiar odcinki maty
zbrojeniowej PCI Armiermatte® GFS
ułożyć prostopadle do rysy w świeżej
warstwie zaprawy, folią do góry i docisRozłożyć PCI Armiermatte® GFM na całej
powierzchni trudnego podłoża (z zakładką na ok.
1 cm).

nąć powierzchniowo (np. za pomocą
ustawionej pod kątem szpachli).
Po krótkim czasie ściągnąć folię nośną
- na początku przytrzymać za pasma
włókien.
Ułożyć matę zbrojeniową
PCI Armiermatte® GFM na całej powierzchni oraz na macie zbrojeniowej
PCI Armiermatte® GFS. Następnie
rozprowadzić masę samopoziomującą
PCI Pericem® 515 na całej powierzchni oraz jeszcze metodą „świeżo

Zatopić matę zbrojeniową w masie samopoziomującej PCI Pericem® 515 o grubości minimum
5 mm.

na świeżo” w odniesieniu do warstwy
zaprawy wyrównawczej, w której
została zatopiona mata zbrojeniowa
PCI Armiermatte® GFS.

Masa samopoziomująca
Wymieszać masę samopoziomującą
PCI Pericem® 515 zgodnie z Kartą
Techniczną.
Następnie rozprowadzić warstwą
o grubości min.5 mm, za pomocą pacy
lub listwy do wygładzania (nie używać
Rozprowadzić masę samopoziomującą na żądaną
grubość przy użyciu pacy - nie używać rakli!

do tego rakli!), na żądaną grubość warstwy i starannie odpowietrzyć wałkiem
kolczastym.

Odpowietrzyć masę samopoziomującą
PCI Pericem® 515 przy użyciu wałka kolczastego.
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Mata z włókna szklanego

PCI Armiermatte® GFM
do wzmacniania podłoży
 Mata z włókna szklanego do wzmacniania i zwiększania wytrzymało-

 Kolor:
biały
 Opakowanie:
karton (rolka 100 m, szerokość
90 cm)

ści na zginanie trudnych podłoży.
 Do mas stosowanych na podłożach zarysowanych, mieszanych, pod-

łożach z możliwością skurczu i zarysowania.
 Odporna na alkalia, polepsza wytrzymałość mas samopoziomujących

na zginanie.
 Do mas samopoziomujących od 5 mm grubości.
 Do podłoży stabilnych z rysami do 3 mm.
 Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.

Mata z włókna szklanego

PCI Armiermatte® GFS
do wzmacniania podłoży
 Mata z włókna szklanego do wzmacniania i zwiększania wytrzymało-

 Kolor:
biały, na czerwonej nośnej folii
 Opakowanie:
karton (rolka 100 m, szerokość
60 cm)

ści na zginanie trudnych podłoży.
 Do mas stosowanych na podłożach zarysowanych, mieszanych, pod-

łożach z możliwością skurczu i zarysowania.
 Odporna na alkalia, polepsza wytrzymałość mas samopoziomujących

na zginanie.
 Do mas samopoziomujących od 5 mm grubości.
 Jako mata uzupełniająca dla PCI Armiermatte® GFM do podłoży mniej

stabilnych, z rysami od 3 do 5 mm.
 Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.

Środek gruntujący

 Kolor:
niebieski

PCI Gisogrund®
do chłonnych podłoży mineralnych z właściwościami wzmacniającymi
 Do gruntowania podłoży gipsowych, cementowych, anhydrytowych

i magnezytowych.
 Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników, wodorozcieńczalny.
 Penetruje w głąb wzmacniając podłoże.
 Redukuje i wyrównuje chłonność podłoża.
 Barwiony w celu kontroli zagruntowania podłoża.
 Zwiększa przyczepność zapraw, klejów do płytek, mas szpachlowych

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

Szybkowiążąca masa samopoziomująca

PCI Pericem® 515
do wyrównywania i niwelowania posadzek
 Do wyrównywania i niwelowania podłoży w zakresie grubości od

0,5 do 15 mm, po dodaniu wypełniacza do 30 mm.
 Pod okładziny ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne,
dywanowe, PVC, itp.
 Nadaje się pod parkiet od 3 mm grubości.
 Nadaje się pod cienkowarstwowe powłoki żywiczne, przy małych
do średnich obciążeń.
 Na ogrzewanie podłogowe, do pomieszczeń i obszarów suchych.
 Spełnia wymagania normy EN 13813 CT‑C30‑F6.
 Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.
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 Opakowanie:
saszetka 1 l
pojemnik 5 l
pojemnik 10 l
pojemnik 20 l
beczka 200 l
 Zużycie:
Podłoża gipsowe: 80 - 150 ml/m2
(nierozcieńczony)
Chłonne podłoża mineralne:
100 - 200 ml/m2 (1:1 z wodą)

 Kolor:
szary
 Opakowanie:
worek 25 kg
 Zużycie:
ok. 1,7 kg/m2/mm

Stan: czerwiec 2015. Wydanie: październik 2016.

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 Wlkp., Zielona Góra, Wolsztyn, Międzychód
602 788 862 Poznań, Piła, Bydgoszcz, Toruń, Leszno
604 556 258 Poznań, Konin, Kalisz, Wieluń, Ostrów Wlkp.
608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko‑Biała
602 147 914 Kraków, Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz
669 600 163 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
882 174 089 Lublin, Zamość, Biała Podlaska
785 892 961 Warszawa, Łódź, Płock, Siedlce, Garwolin
728 924 786 Rzeszów, Przemyśl
604 977 899 Białystok, Suwałki
882 176 590 Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk
882 176 585 Koszalin, Szczecin
61 636 63 00 Olsztyn, Ełk, Grudziądz
61 636 63 00 Słupsk

Lokalny Dystrybutor:

