
Innowacyjne produkty i systemy PCI do niezawodnego 
zastosowania w nowym budownictwie, modernizacji i renowacji 
starych obiektów

Łazienka Twoich marzeń  
– najpewniej z produktami PCI

http://www.basf-cc.pl


Systemowe produkty PCI do uszczelniania, 
wyklejania i spoinowania płytek ceramicznych 
w łazienkach

PCI Gisogrund®

Środek gruntujący na podłoża mineralne

•  ochronny środek gruntujący polepszający przy-

czepność

•  do wszystkich podłoży mineralnych 

•  barwa kontrolna: niebieska – bardzo dobra kontro-

la gruntowanej powierzchni

•  do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki i ściany

PCI Seccoral® 1 K
Elastyczny, wodoszczelny szlam cementowy do uszczelnień podpłytkowych 

•  jednoskładnikowy, przeprężający rysy, elastyczny szlam pod okładziny ceramiczne

•  wodoszczelny, wiąże bez rys i spękań

•  dobra przyczepność do podłoży mineralnych

•  do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki i  ściany

PCI Lastogum®

Wodoszczelna, elastyczna warstwa 

ochronna pod okładziny w łazienkach 

i natryskach

•  na chłonne podłoża wrażliwe na wilgoć

•  wodoszczelna, elastyczna, przenosząca rysy

•  do pomieszczeń mokrych w budownictwie mieszkaniowym

•  barwa kontrolna: czerwona i szara 

•  do wnętrz, na posadzki i ściany

PCI Gisogrund® Rapid
Błyskawiczny środek gruntujący na podłoża mineralne

•  szybko wytwarza film, gotowy do użycia po ok. 5 minutach

•  nie zawiera rozpuszczalników – nie stanowi 

obciążenia dla wykonawców  i środowiska

•  gwarantuje dobrą przyczepność klejów do 

płytek i mas szpachlowych

•  do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki i ściany



PCI Lastogum®

Wodoszczelna, elastyczna warstwa 

ochronna pod okładziny w łazienkach 

i natryskach

•  na chłonne podłoża wrażliwe na wilgoć

•  wodoszczelna, elastyczna, przenosząca rysy

•  do pomieszczeń mokrych w budownictwie mieszkaniowym

•  barwa kontrolna: czerwona i szara 

•  do wnętrz, na posadzki i ściany

PCI Nanolight® 
Uniwersalny klej elas tyczny do wszystkich  

rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych

• do wyklejania wszystkich okładzin ceramicznych

•  wysoka wydajność, dzięki specjalnej kombinacji lekkich wypełniaczy

•  ubogi w pylenie podczas użycia

•  konsystencja umożliwiająca łatwe wypełnienie przestrzeni podpłytkowej

•  stosowany w zakresie warstw od 1 do 15 mm

•  do wnętrz i na zew nątrz, na posadzki i ściany 

PCI Nanofug®

Uniwersalna, uelastyczniona za-

prawa do spoinowania wszyst-

kich okładzin oraz wszystkich 

szerokości spoin

•  do spoinowania wszystkich okła-

dzin ceramicznych 

•  do wszystkich szerokości spoin

•  plastyczna konsystencja, doskona-

ła w użyciu

•  wykazuje hydrofobo wość i łatwość 

w utrzy maniu

•  do wnętrz i na zew nątrz, na po-

sadzki i ściany
PCI Silcofug® E
Uszczelniacz silikonowy

•  do zamykania spoin narożnych, łączących i dylatacyjnych

•  odporny na starzenie, UV i dostępne w handlu środki czystości

•  kompensuje naprężenia do 20 % szerokości spoiny

•  oparty na octanowym systemie wiązania

•  do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki i ściany
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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

