
Jakość, innowacyjność, niezawodność

Sprawdzone technologie  
w układaniu płytek

http://www.basf-cc.pl
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Spis treści

PCI Nanoflott® light – dla zapewnienia wyższych 

parametrów eksploatacyjnych posadzek

PCI Nanofug® – fuga do różnych zastosowań

PCI Nanosilent® – światowa nowość; łączy trzy 

funkcje w jednym produkcie

System PCI Carra – bezpieczny wybór dla kamienia 

naturalnego

Rodzina produktów PCI Novoment® – Systemy bły-

skawicznych posadzek i systemy naprawcze

PCI Periplan® – systemowe masy do wyrównywa-

nia posadzek

Systemy izolacji wodoszczelnych – Do wszelkich 

zastosowań płytkarskich
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BASF - partner godny zaufania

Jakość, innowacyjność i niezawodność  

w całej Europie

Ponad 50 lat innowacyjności technicznej

Nanotechnologia w przyrodzie

W jaki sposób nanotechnologia przyczynia się 

do ulepszania naszych produktów

PCI Nanolight® – jeden do wszystkiego
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BASF - partner godny zaufania

BASF - The Chemical Company.  

Zatrudniając ponad 95 000 pracow-

ników na całym świecie, z obrotem 

powyżej 50 miliardów €, firma BASF 

jest największym i najlepszym na świe-

cie przedsiębiorstwem chemicznym.

Przez ostatnie 140 lat opracowaliśmy 

prostą filozofię, aby pomagać swoim 

klientom w odnoszeniu coraz więk-

szych sukcesów niezależnie od tego, 

czym się zajmują.

Mocno wierzymy, że możemy dalej to 

robić w trwały i znaczący sposób tylko 

poprzez partnerstwo z naszymi klien-

tami oraz zrozumienie i spełnianie ich 

potrzeb dzięki ciągłej innowacyjności 

produktów.

W naszej jednostce biznesowej 

Construction Systems realizuje się tę 

zasadę przez ponad 55 lat, opraco-

wując najlepsze na rynku, inteligentne 

rozwiązania dla wszystkich profesjona-

listów z branży płytkarskiej.

Stały nacisk na technikę aplikacji oraz 

praktyczne wsparcie techniczne dopro-

wadził do tego, że dla wykonawców 

i płytkarzy z wielu państw firma PCI® 

stała się najchętniej wybieraną marką. 

Zdają sobie oni sprawę, że produkty 

naszej firmy zapewniają szybki i bez-

problemowy montaż oraz sprawdzony, 

długi okres eksploatacji.

Jednocześnie - architekci i projektanci 

wnętrz zaczynają mieć do dyspozy-

cji coraz bardziej rosnący asortyment 

płytek ściennych i podłogowych, 

szkliwionych, ceramicznych, fajan-

sowych i z kamienia naturalnego. 

Podwyższone, techniczne parametry 

produktów PCI® sprawiają, że są one 

szeroko wykorzystywane w obiektach 

sportowych, rekreacyjnych, społecz-

nego budownictwa mieszkaniowego 

i placówkach opieki medycznej, gdzie 

ich znakomite parametry eksplo-

atacyjne zapewniają realne korzyści 

zarówno na budowach nowych obiek-

tach, jak i przy pracach remontowych.

Produkty PCI® produkowane są 

na terenie Niemczech, Danii, Wielkiej 

Brytanii, Belgii, Francji, Hiszpanii 

i Włoszech i sprzedawane poprzez 

ogólnoświatową sieć sprzedaży firmy 

BASF Construction Chemicals.
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Jakość, innowacyjność i niezawodność  
w całej Europie…

��Zostaje założona spółka Polichemie GmbH posiadająca 

zakład w Augsburgu oraz spółkę zależną we Frankfurcie 

nad Menem. 

��Pierwszy udział w międzynarodowych targach budowla-

nych („Interbau” w Berlinie, 1957 r.)

��Pierwotna nazwa „Poly-Chemie-

Ingenieurtechnik” przekształca się 

w markę PCI®. 

��W Treviso/Włochy rozpoczyna się 

produkcja zapraw cementowych.

��Początek sprzedaży produktów płytkarskich PCI® 

w Austrii, Szwajcarii i Grecji.

��Otwarcie dwóch zakładów produkcyjnych w Belgii.

��Uruchomienie produkcji kleju 

do płytek w Wielkiej Brytanii.

��Wprowadzenie produktów płytkarskich PCI® na rynek 

hiszpański i uruchomienie produkcji kleju do płytek 

w Hiszpanii.

��Sprzedaż pierwszych produktów PCI® w Szwecji, Holandii 

i we Włoszech.

��Uruchomienie produkcji, między innymi produktów płytkar-

skich PCI®, w Rødekro/ Dania.

��Początek sprzedaży produktów płytkarskich we Francji, 

Luksemburgu, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Islandii.

��We Francji, w Chrudimie/Czechy oraz w Turcji urucho-

miona zostaje produkcja zapraw cementowych.

��PCI® uzyskuje certyfikaty zgodne z normą systemu zarzą-

dzania jakością EN ISO 9001, a także z międzynarodową 

normą ekologiczną EN ISO 14001 dla zakładów niemiec-

kich w Augsburgu, Hamm i Wittenberg.

��Wprowadzenie produktów PCI® w Hong Kongu i Australii.

��PCI® obchodzi swoje 50. urodziny.

��Początek sprzedaży wyrobów PCI® w Norwegii, na Litwie, 

w Chorwacji, Belgii, na Cyprze i w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich.

��Otwarcie zakładu produkcyjnego w Moskwie/Rosja

��Po przejęciu firmy Degussa Construction Chemicals przez 

BASF AG, PCI® łączy swoje siły z firmą BASF.

��Otwarcie dalszych zakładów produkcji suchych mieszanek 

w Angerville/Francja, Latina/Włochy i w Moskwie/Rosja.
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…oraz ponad 50 lat  
innowacyjności technicznej
��Historia naszych sukcesów rozpoczyna się zasadni-

czo od jednego produktu o nazwie PCI Emulsion, ciekłej, 

polimerowej domieszki do zapraw o unikalnym, uniwer-

salnym zastosowaniu do wylewek, obrzutek, a nawet kle-

jów do płytek przygotowywanych w miejscu nanoszenia. 

Będąc pierwszym przygotowywanym na miejscu budowy 

produktem typu „jeden do wszystkiego”, jest on sprzeda-

wany do dnia dzisiejszego! 

��Pierwszy kamień milowy w dziedzinie wyklejania płytek: 

wprowadzenie produktu PCI FT-Klebemörtel, workowa-

nego, cienkowarstwowego kleju do płytek. Metoda cien-

kowarstwowa zaczyna być popularna wśród wykonawców 

robót płytkarskich, a firma PCI® stoi na czele rozwoju tej 

technologii.

��PCI® opracowuje elastyczny klej do płytek, 

po czym wprowadza PCI Collipol®, pierwszy 

elastyczny klej prefabrykowany.

��Zakres produktów płytkarskich zostaje rozszerzony 

o poliuretanowe kleje do płytek, uelastycznione domieszki 

ciekłe, a także wodoszczelny, dwuskładnikowy klej do pły-

tek, który znów stanowi nowość na rynku płytkarskim.

��Wprowadzenie pierwszego wolnego od rozpuszczalni-

ków, dyspersyjnego gruntu na bazie wody do podkładów 

na bazie gipsu i cementu. Wczesny przykład wykorzystania 

przez PCI® nowych technologii do opracowania produk-

tów innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska.

��Opracowanie we współpracy z firmą BASF pierwszego 

prefabrykowanego kleju do płytek prze-

znaczonego na rynek brytyjski.

��Wprowadzenie pierwszej formuły PCI 

Periplan®, produktu numer jeden wśród 

naszych najlepiej sprzedających się 

samopoziomujących wylewek.

��Przełom polegający na wprowadzeniu produktu PCI 

Flexmörtel, pierwszego uelastycznionego, niwelującego 

naprężenia, workowanego kleju do płytek. Ustanawiamy 

standardy w Niemczech i poza nimi, gdy nazwa produktu 

staje się ogólną nazwą rodza-

jową dla wszystkich uelastycz-

nionych klejów do płytek! 

��Rozpoczyna się produkcja 

rodziny szczeliw silikonowych 

PCI Silcoferm® S o optymalnej 

przyczepności do prawie wszystkich powierzchni budowla-

nych. PCI® w dalszym ciągu opracowuje i wytwarza swoje 

szczeliwa elastyczne, czym niewiele firm konkurencyjnych 

może się pochwalić! 

�� I znów – PCI® ustanawia nowe standardy w dążeniu 

do tego, by wyklejanie płytek stało się łatwiejsze i bez-

pieczniejsze. Udostępnienie pierwszej zaprawy płynnowar-

stwowej do podłoży, która wkrótce potem zostaje bardzo 

dobrze przyjęta na rynku.

��Dzięki zastosowaniu produktu PCI Everflex®, pierwszego 

ultra-elastycznego, jednoskładnikowego kleju cemen-

towego do płytek, wylewki 

i beton można wyklejać płyt-

kami od podstaw w ciągu 

kilku dni – wszelkie napręże-

nia związane ze schnięciem są 

pochłaniane przez klej.

��PCI Durafug® NT: pierwsza fuga na bazie cementu 

o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej na zuży-

cie bliskiej odporności materiałów epoksydowych.

��PCI Nanolight®: pierwsze wykorzystanie nanotechno-

logii stosowanej w systemach cementowych prowa-

dzi do powstania najlepszego na świecie nowego kleju 

do płytek o nadzwyczajnych parametrach technicznych, 

znakomitych właściwościach nanoszenia i unikalnej możli-

wości stosowania do wszelkich płytek ceramicznych oraz 

WSZYSTKICH podłoży – jest to rzeczywiście „jeden pro-

dukt do wszystkiego”.

��PCI Nanofug®, fuga typu „jeden do wszystkiego” wdro-

żona w celu stworzenia w pełni opartego na nanotechno-

logii systemu wyklejania płytek. Dodatkowo wprowadzono 

na rynek PCI Nanoflott®, specjalistyczny klej do posadzek.

��Nowy asortyment produktów Emaco® NanoCrete repre-

zentuje następną generację zapraw do naprawy betonu 

- „Do Szybkich, Skutecznych Napraw Betonu!”. Po raz 

pierwszy wykorzystano nanotechnologię stosowaną 

w zaprawach naprawczych.

��Światowa nowość PCI Nanosilent® o trzech zastosowa-

niach w jednym produkcie:oddylatowanie, poziomowanie 

i redukcja hałasu – oparta na nanotechnologii i specjalnych 

dodatkach na bazie gumy. Najnowsza, lecz nie ostatnia 

innowacja od lidera rynkowego i technologicznego, firmy 

PCI® – obiecujemy!
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Nanotechnologia w przyrodzie

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się 

państwo jak to się dzieje, że gekony 

potrafią biegać po ścianach i sufitach, 

a nawet po szkle? Odpowiedź na to 

pytanie daje nam oczywiście nanotech-

nologia stosowana!

Kiedy patrzymy na opuszki tych nie-

wiarygodnych stworzeń w nanoskali, 

widzimy drobniutkie włoski zwane 

szczecinką, pozwalające tym zwierzę-

tom mechanicznie chwytać się nie-

równości na powierzchni, które są 

niewidoczne dla ludzkiego oka. Potrafią 

one również wytwarzać nawet wiązania 

elektroniczne z powierzchnią!

Ulepszanie produktów przy 
zastosowaniu nanotechnologii

Lepsze zrozumienie zjawiska uwad-

niania cementu zdobyte na przestrzeni 

wielu lat dało nam możliwość ulep-

szania jakości i gęstości nanostruktur 

w masie cementowej. Kombinacja spe-

cjalnych cementów, lekkich wypełnia-

czy, wysokiej jakości polimerów i innych 

dodatków chemicznych doprowadziła 

do podwyższenia parametrów eksplo-

atacyjnych naszych produktów.

W żadnym z naszych produktów nie 

stosujemy nanocząsteczek.

Nanostruktury na opuszkach kończyn gekona
Zdjęcie stopy gekona dzięki uprzejmości pani 
I. Richling, Kronshagen
Mikroskopowe zdjęcia stopy gekona dostarczył 
pan G. Alberti, Greifswald

Ten mechanizm podwójnej przyczep-

ności, który jest identyczny z proce-

sem wiązania cementu, przyczynił się 

do przyjęcia gekona jako logo asorty-

mentu naszych nanoproduktów.
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W jaki sposób nanotechnologia przyczynia się 
do ulepszania naszych produktów…

... PCI Nanolight®
��Znakomita przyczepność do wszelkich rodzajów okładzin ceramicznych

��Łatwość nanoszenia zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy

��Wspaniałe właściwości tiksotropowe

��Zmniejszenie pylenia i bardzo niski poziom emisji

... PCI Nanofug®
��Łatwość nanoszenia, lepsze właściwości mycia

��Jednorodny i trwały kolor 

��Niezależne od temperatury utwardzanie

��Powierzchnia fugi odpycha wodę i brud

... PCI Nanoflott® light
��Zoptymalizowana konsystencja półpłynna dla zapewnienia pełnego podklejenia 

��Znakomita siła wiązania, szczególnie w przypadku płytek w pełni szkliwionych 

��Minimalizacja występowania wykwitów w zastosowaniach na zewnątrz 

budynków

��Lepsza odporność na cykle zamarzania / rozmrażania

��Zmniejszone pylenie i bardzo niski poziom emisji

... PCI Nanosilent®
��Połączenie trzech zastosowań w jednym produkcie:

��Oddylatowanie, poziomowanie i redukcja hałasu!

��Unikalne cechy produktu, znakomite parametry 

eksploatacyjne

��Bezproblemowe i łatwe nanoszenie

��Oszczędność czasu i pieniędzy

... Emaco® NanoCrete:
��Wyższe siły wiązania

��Redukcja skurczu

��Wyższa wytrzymałość na rozciąganie oraz minimalizacja tendencji do spękań

��Łatwiejsze i szybsze nanoszenie i wygładzanie
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Uniwersalny, elastyczny klej 
do płytek do wszystkich podłoży 
i okładzin ceramicznych.

PCI Nanolight® zrewolucjonizował 

świat produktów do wyklejania pły-

tek, gdy po raz pierwszy wykorzystali-

śmy naszą gruntowną wiedzę na temat 

nanostruktur do opracowania innowa-

cyjnego produktu. W efekcie powstał 

uniwersalny, elastyczny klej do płytek, 

który może być używany na wszyst-

kich rodzajach podłoża w połączeniu 

z wszystkimi okładzinami ceramicznymi 

- wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Od dzisiaj istnieje prosta odpowiedź 

na pytanie: „Który klej do płytek nadaje 

się najlepiej do danego zastosowa-

nia?” – PCI Nanolight® – jeden produkt 

do wszystkiego!”

PCI Nanolight®

One for all

Do wszystkich rodzajów podłoża 

i wszystkich okładzin ceramicznych

Do wszystkich okładzin ceramicz-

nych wyklejanych na specyficz-

nych podłożach 

Do wyklejania płytek oraz pozio-

mowania nierównych powierzchni 

ścian i podłóg 

Lekki, o ekstra wysokiej wydaj-

ności

Tiksotropowy i łatwy do nano-

szenia o znakomitych właściwo-

ściach aplikacji

Redukcja zapylenia oraz bardzo 

niski poziom emisji
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PCI Nanolight® jest to elas-
tyczny, lekki, uniwersalny klej 
do płytek o ekstra wysokiej 
wydajności (30 - 50% wyższej od 
zwykłego kleju do płytek)

��Znakomita aplikacja, jak śmietana 

na pacy

��Bez spływu, nie trzeba stosować 

listew ani przekładek

��Do ścian i posadzek wewnątrz 

i na zewnątrz budynków

��Podatny na odkształcenia, może być 

używany na systemach ogrzewania

��Z zastosowaniem nanotechnologii dla 

zapewnienia optymalnej przyczepno-

ści i trwałości

��Zmniejszone pylenie i bardzo niski 

poziom emisji

��Jeden produkt do wszystkiego!

PCI Nanolight® White
Ta wersja PCI Nanolight® posiada takie 

same unikalne, niezrównane właściwo-

ści produktu i nanoszenia, a jednocze-

śnie ma jaskrawo biały kolor. Jest to 

idealny klej do płytek, do wysokiej jako-

ści robót płytkarskich z zastosowaniem 

płytek szkliwionych lub mozaikowych, 

gdzie klej może pozostawać widoczny, 

a także do wszystkich zastosowań, 

gdzie produkt biały jest uważany za 

lepszy od szarego.

PCI Nanolight® spełnia  

wysokie wymogi C2TE S1  

według PN-EN 12004.
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Uniwersalny klej płynnowar-
stwowy do posadzek przemysło-
wych, balkonów, tarasów.
��Do wyklejania częściowo i w pełni 

szkliwionych płytek dużych formatów 

bez pustek 

��Doskonały do wszelkich posadzek, 

szczególnie posadzek o wyso-

kich naprężeniach mechanicznych 

(w halach, pomieszczeniach i kory-

tarzach budynków przemysłowych, 

w centrach handlowych, instytucjach 

oraz w budynkach administracyjnych 

i handlowych)

��Spełnia wymogi klasyfikacji C2E S1 

według PN- EN 12004

PCI Nanoflott® light

For best performance on floors
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PCI Nanoflott® light

��Nadaje się zwłaszcza do płytek cięż-

kich i płyt o dużych formatach

��Wydajność wyższa (o 20%) od zwy-

kłych klejów płynnowarstwowych 

do podłoży 

��Zmniejszone pylenie i bardzo niski 

poziom emisji

��Podnosi wydajność wyklejania dzięki 

wyeliminowaniu nanoszenia kleju 

na spodnią powierzchnię płytek

��Do użytku wewnątrz i na zewnątrz 

budynków, szczególnie na obszarach 

krytycznych, jak balkony i tarasy

��Minimalizacja występowania 

wykwitów

��Wodoszczelny i mrozoodporny

��Z unikalną kombinacją spoiw z wyko-

rzystaniem nanotechnologii
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Uniwersalna fuga do spoinowa-
nia wszystkich rodzajów okładzin 
ceramicznych oraz wszystkich 
szerokości spoin
��Z unikalną kombinacją spoiw z wyko-

rzystaniem nanotechnologii

��Znakomita aplikacja, bardzo łatwa 

do nanoszenia

��Niezależne od temperatury właści-

wości utwardzania (najlepszy czas 

zmywania jest prawie taki sam dla 

temperatur wysokich i niskich)

��Łatwa do czyszczenia

��Powierzchnia odrzucająca wodę 

i brud

��Spełnia wymogi klasy CG2 według 

PN-EN 13888

PCI Nanofug®

One joint grout for all
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Dostępna w 19 kolorach standardowych, dopasowanych również do kolorów silikonowych materiałów 
uszczelniających PCI Silcofug® E / PCI Silcoferm® S

02 Beż bahama

03 Karmel

05 Średnio-brązowy

11 Jaśmin

12 Anemon

16 Srebrno-szary

18 Manhattan

19 Bazalt

20 Biały

21 Szary

23 Jasno-szary

31 Cementowo-szary

40 Czarny

41 Ciemno-brązowy

43 Pergamon

44 Topaz

47 Antracyt

wanilia

brąz kasztanowy

Uwaga: Pokazane tu kolory mają jedynie charak-
ter orientacyjny, gdyż z uwagi na różne metody 
drukowania mogą wystąpić rozbieżności w kolo-
rach i w poziomie połysku.
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Samopoziomująca masa niwelu-
jąca, tłumiąca odgłosy i oddyla-
towująca trudne podłoża

��Światowa nowość – patent wkrótce

��Poziomowanie i izolacja w jednym 

kroku – eliminacja czasochłonnego 

docinania i montażu płyt izolacyjnych

��Redukcja hałasu (do 11 dB) dzięki 

specjalnej technologii lekkiej zaprawy 

PCI®

��Do użytku wewnątrz budynków pod 

okładziny z płytek ceramicznych 

i kamiennych

��Dla grubości warstw od 5 do 15 mm

PCI Nanosilent®

Isolating – impact sound reduction – levelling

PCI Nanosilent® łączy w sobie 
funkcje redukcji hałasu, izolacji 
i poziomowania:

1. Izolacja:

Naprężenia w istniejących posadz-

kach często powodują spękania 

nie tylko w podkładzie, lecz również 

w wyklejonej na nim warstwie pły-

tek. PCI Nanosilent® izoluje podkład 

od warstwy ceramicznej i kamien-

nej. Warstwa izolacyjna funkcjonuje 

jako warstwa oddzielająca, więc ruchy 

wewnątrz podkładu nie powodują spę-

kań w pokryciu. Dzięki nanostruktu-

rom zastosowanym w PCI Nanosilent®, 

działa on niczym łożysko kulkowe, 

wychwytując i neutralizując ruchy 

podkładu.

2. Redukcja hałasu:

PCI Nanosilent® oferuje efektywną 

redukcję hałasu (około 11 dB dla gru-

bości warstwy 10 mm). Osadzone 

w nim pory i granulat gumowy dzia-

łają jak poduszka powietrzna, która 

wychwytuje i tłumi hałas.

3. Poziomowanie:

Przy znakomitych właściwościach 

samopoziomujących zaprawy 

PCI Nanosilent® nie jest wymagana 

żadna dodatkowa warstwa poziomu-

jąca. PCI Nanosilent® wyrównuje nie-

równe, spękane podłoża lub posadzki 

mające tendencję do spękań.

bez PCI Nanosilent®

z PCI Nanosilent®
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Jak to działa:
PCI Nanosilent® łączy po raz pierwszy 

granulat gumowy w specjalne nano-

struktury. Struktury te zapewniają sta-

bilne wiązanie, a jednocześnie dobrą 

elastyczność, dzięki czemu granulat 

niweluje naprężenia i tłumi hałas.

Nanoszenie:
PCI Nanosilent® jest łatwy do nano-

szenia: wystarczy go wylać – rozpro-

wadzić – odpowietrzyć – i to wszystko! 

Okładziny ceramiczne i z kamienia 

naturalnego można wyklejać bezpo-

średnio na utwardzoną warstwę PCI 

Nanosilent®.

Unikalny nowy produkt

3 funkcje w jednym

Szybsza praca

rozprowadzanie odpowietrzaniewylewanie
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Kleje, fugi i silikonowe mate-
riały uszczelniające do marmuru 
i kamieni naturalnych.

Unikalna charakterystyka kamieni 

naturalnych używanych jako okładzina 

wierzchnia nadaje każdemu pomiesz-

czeniu szczególną atmosferę luksusu. 

Naturalne nierówności, osadzone 

w nich obiekty oraz ciepłe, naturalne 

kolory typowe dla tych kamieni dają 

niepowtarzalne powierzchnie, które 

podkreślają atmosferę ekskluzywnej 

aranżacji wnętrz w budynkach. Dzięki 

temu materiały te zyskują coraz więk-

szą popularność również do wykań-

czania tarasów, balkonów oraz wnętrz 

prywatnych.

PCI Carra System

The safe choice for natural stones
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Do wyklejania kamieni naturalnych niezbędna jest gruntowna 

znajomość charakterystyk różnych rodzajów kamieni. Oprócz 

tego, materiały stosowane do wyklejania płytek i fugi do spoin 

muszą odpowiadać wysokiej jakości podłoża oraz specyficz-

nym potrzebom różnych rodzajów kamienia.

Dla tych wymagających obszarów zastosowań firma PCI® 

opracowała system PCI Carra, będący elastyczną i efek-

tywną linią dobrze dopasowanych produktów, które spełniają 

wszelkie specyficzne potrzeby wynikające z charakterystyki 

kamieni naturalnych, a także gwarantują łatwe, bezproble-

mowe wyklejanie oraz długi okres eksploatacji.



18

PCI Novoment® Family

Rapid Screed and Repair Systems

PCI Novoment® jest to rodzina błyskawicznie utwardzają-

cych się posadzek przeznaczonych do szybkich projektów 

wewnątrz i na zewnątrz budynków, umożliwiająca redukcję 

całkowitych kosztów budowlanych. W razie potrzeby można 

je szybko wykleić płytkami lub kamieniem naturalnym już 

w następnych dniach. 

Dostępne są następujące dwa systemy:

spoiwa do posadzek (PCI Novoment® typu Z), które należy 

mieszać z piaskiem na miejscu budowy oraz 

gotowe mieszanki (PCI Novoment® typu M), które miesza się 

tylko z wodą.

Grubość warstw: do 80 mm dla posadzek związanych jak 

i na warstwie oddzielajacej, w tym z wbudowanymi syste-

mami ogrzewania podpodłogowego. Ponieważ produkty PCI 

Novoment® można stosować na zewnątrz budynków, nadają 

się one doskonale do wykańczania balkonów i tarasów, 

a także do poziomych napraw betonu nawet w środowiskach 

przemysłowych.
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PCI Periplan® Family

Floor levelling compound
PCI Waterproofing

Systems
For all tiling applications

… łatwiej wyrównywać posadzki!

Dla umożliwienia łatwego i jednolitego wyklejania płytek cera-

micznych i kamieni naturalnych, wymogiem kluczowym jest 

równa posadzka. Rodzina mas do wyrównywania posadzek 

PCI Periplan® to łatwe w nanoszeniu i błyskawicznie utwar-

dzające się produkty, które sprawdzają się nawet na podkła-

dach trudnych.

Produkty PCI Periplan® stosuje się do wyrównywania nie-

równych, chropowatych podłoży betonowych, cementowych, 

anhydrytowych, asfaltowych, posadzek z ogrzewaniem podło-

gowym, podłóg drewnianych i starych okładzin ceramicznych 

przed wyklejaniem okładzin wierzchnich, jak okładziny cera-

miczne i kamienne, wykładziny z PCV, linoleum, dywanowe 

lub z desek drewnianych. W tym asortymencie oferujemy roz-

wiązania dla grubości warstw od 0,5 do 80 mm. Wszystkie 

te produkty charakteryzują się znakomitymi właściwościami 

dotyczącymi płynności (pozwalającymi również na łatwe nano-

szenie pompą) oraz właściwościami szybkiego utwardza-

nia, dzięki którym do wyklejania płytek i kamieni naturalnych 

można przeważnie przystąpić już po 3 godzinach od wykona-

nia posadzki, naprawy podłoża.

… łatwiej wykonywać zabezpieczenia 
wodoszczelne!

Do wszelkich obszarów pokrytych płytkami, które muszą 

być zabezpieczone przed działaniem wody, firma PCI® ofe-

ruje bezpieczne i łatwe w nanoszeniu rozwiązania wodo-

szczelne, oczywiście przetestowane i zatwierdzone zgodnie 

z obowiązującymi wymogami państwowymi i europejskimi. 

Niezależnie od tego, czy jest to prywatna łazienka czy też 

basen publiczny, PCI® oferuje niezawodny system wodo-

szczelny, który gwarantuje, że woda nie przedostanie się 

do konstrukcji pod płytkami lub kamieniami naturalnymi.

W skład naszej oferty produktów wodoszczelnych wcho-

dzą następujące produkty: PCI Wadian® - grunt stanowiący 

barierę izolacyjną dla pary wodnej; PCI Lastogum® - płynną 

folie uszczelniającą do wewnątrz ; PCI Seccoral® 1K - jedno-

składnikowy, uniwersalny, elastyczny system wodoszczelny 

do wszelkich zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budyn-

ków; PCI Seccoral® 2K - elastyczny system wodoszczelny 

na bazie cementu i polimerów zwłaszcza do basenów 

i do zastosowań na zewnątrz budynków; PCI Pecilastic® W – 

mata wodoszczelna nieprzepuszczająca pary wodnej; oraz 

PCI Apoflex® W/F, który zapewnia odporne chemicznie sys-

temy wodoszczelne w środowiskach krytycznych, jak kuch-

nie w stołówkach lub laboratoria chemiczne. Dodatkowo, 

w ramach uzupełnienia naszych rozwiązań systemowych, 

dostarczamy pełny asortyment taśm i manszet wodoszczel-

nych oraz narożników uszczelniających PCI Pecitape®!
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Lokalny Dystrybutor:

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.basf-cc.pl

chemiabudowlana@basf.com

Doradztwo techniczne:
662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin, Koszalin
602 788 862 Poznań, Konin, Kalisz, Leszno
608 201 726 Wrocław, Opole, Jelenia Góra
692 459 724
668 644 972

Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała

662 190 334 Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów, Przemyśl
692 461 724
785 661 602

Kielce, Lublin

660 662 459 Warszawa, Radom
662 190 339 Warszawa, Płock, Łódź
604 977 899 Białystok, Suwałki

http://www.basf-cc.pl
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