Gotowe rozwiązania - uniwersalne maty
oddylatowujące i uszczelniające
PCI Pecilastic®, PCI Pecilastic® W, PCI Pecilastic® U

szerokie zastosowanie
na trudne podłoża
łatwe w użyciu

PCI Pecilastic®

Uniwersalna mata oddylatowująca pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny

Zakres stosowania:
 do

wnętrz,

 na

zewnątrz pod uszczelnienia związane z podłożem

PCI Secorral® 1K/2K lub Barraseal 2K Objekt,
 do

ścian i podłóg,

 do

oddylatowania pod okładzinami ceramicznymi i kamie-

nia naturalnego,
 do

stosowania na wszelkich nośnych (także zarysowanych)

podłożach, na związanych mocno z podłożem starych
posadzkach parkietowych, na tynkach cementowych,
wapienno-cementowych oraz gipsowych.

Zalety produktu:
 niewielka

grubość maty PCI Pecilastic® - tylko 0,6 mm

grubości stanowi idealne zastosowanie do prac
renowacyjnych,
 kompensuje

naprężenia podłoża przy układaniu okładzin

ceramicznych lub z kamienia naturalnego,
 produkt
 krótkie

łatwy w użyciu, przycinaniu na wymiar i układaniu,

przerwy technologiczne, możliwość szybkiego

użytkowania remontowanych pomieszczeń,
 uniwersalne

zastosowanie, niezawodne rozwiązanie w po-

staci oddytlatowania się od istniejącego podłoża.

Arkusze PCI Pecilastic® układa się na świeżo
rozprowadzonej zaprawie klejącej packą zębatą
i dociska wałkiem gumowym lub pacą.

PCI Pecilastic® W

Elastyczna mata uszczelniająca pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny

Zakres stosowania:
 do

wnętrz i na zewnątrz,

 do

ścian i podłóg,

 spełnia

wymagania izolacji typu lekkiego, średniego

i ciężkiego,
 do

pomieszczeń mokrych - łazienki, natryski,

 na

balkony i tarasy,

 także
 do

do basenów do 15 m głębokości,

stosowania na betonie, jastrychu, tynku cemento-

wym, betonie komórkowym, cementowych masach
szpachlowych oraz samopoziomujących PCI, tynkach
gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, jastrychach
anhydrytowych.

Zalety produktu:
 wodoszczelny,
 elastyczna

– mostkuje rysy podłoża,

 natychmiastowa
 krótkie

zabezpiecza podłoża wrażliwe na wilgoć,
odporność na działanie wody,

przerwy technologiczne – uszczelnione po-

wierzchnie można okładać natychmiast okładzinami ceramicznymi lub z kamienia naturalnego.

Arkusze PCI Pecilastic® W układa się
z zakładem 5 - 10 cm na PCI Seccoral® 1K/2K lub
PCI Barraseal® 2K Objekt.

PCI Pecilastic® U

Uniwersalna mata oddylatowująca i uszczelniająca do wszechstronnego zastosowania

PCI Pecilastic® U to stabilna mata oddylatowująca i uszczelniająca, przeznaczona do układania pod okładzinami z płytek
ceramicznych, mozaiki i kamienia naturalnego zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Szeroki zakres stosowania umożliwia wykorzystanie konstrukcji maty o strukturze
„plastra miodu”. Wilgoć znajdująca się w podłożu przenika
poprzez strukturę maty w formie pary wodnej, której ciśnienie
zostaje rozłożone do wielkości uniemożliwiającej odspojenie
okładzin ceramicznych.
Umożliwia to wykonywanie okładzin ceramicznych lub z kamienia naturalnego na posadzkach anhydrytowych o wilgotności ≤ 2% (pomiar urządzeniem CM), a w przypadku
jastrychów cementowych natychmiast, gdy tylko można po
nich chodzić. Stabilne wypełnienie „plastra miodu”, wiązanym
elastycznie piaskiem kwarcowym, zapewnia z jednej strony
oddylatowanie od problematycznych podłoży, z drugiej
strony gwarantuje wysoką stabilność w często uczęszczanych pomieszczeniach komercyjnych i przemysłowych:
salach wystawienniczych, hotelach, itp.
Kilkuwarstwowa struktura tłumi ponadto odgłosy kroków
i hałas o ok. 8 dB.
Dodatkowo mata może stanowić warstwę hydroizolacji –
można ją stosować również w pomieszczeniach narażonych
na wysokie obciążenie wodą, np. w prysznicach, budynkach
przemysłowych, saunach oraz balkonach i tarasach.
Wszystkie te zalety skupione w jednym produkcie zapewniają szybkie tempo prac na budowie. Dzięki swej unikatowej
budowie mata PCI Pecilastic® U stanowi niezwykle ekonomiczne oraz wszechstronne rozwiązanie techniczne.

Zakres stosowania:
 do

wnętrz i na zewnątrz,

 do

podłóg,

 spełnia

wymagania izolacji typu lekkiego, średniego

i ciężkiego,
 do

pomieszczeń mokrych - łazienki, natryski,

 na

balkony i tarasy,

 do

obszarów mokrych obciążonych chemicznie np.: kuch-

nie przemysłowe,
 do

oddylatowywania krytycznych podłoży jak: płyty

drewnopodobne, podłoża mieszane, jastrychy z rysami
włoskowatymi,
 na

świeże jastrychy cementowe (minimalne właściwości CT

F4) jak tylko możliwe jest wchodzenie,
 na

jastrychy anhydrytowe z wilgotnością resztkową mniej-

szą niż 2% (pomiar urządzeniem CM).

Zalety produktu:
 wodoszczelna,
 oddylatowuje
 elastyczna

zabezpiecza podłoże wrażliwe na wilgoć,

krytyczne podłoża,

– mostkuje rysy podłoża,

 natychmiastowa
 krótkie

odporność na działanie wody,

przerwy technologiczne – uszczelnione po-

wierzchnie można okładać natychmiast okładzinami ceramicznymi lub z kamienia naturalnego,
 redukuje

odgłosy kroków i wygłusza pomieszczenia

o ok. 8 dB (EN ISO 140‑8),
 łatwa

i szybka w użyciu.

Arkusze PCI Pecilastic® U układa się do czoła,
a w przypadku zastosowania jako hydroizolację,
połączenia uszczelnia się wklejając PCI Pecitape®
w PCI Seccoral® 1K/2K lub PCI Barraseal® 2K
Objekt.

Stan: wrzesień 2015. Wydanie: wrzesień 2015.

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:

