
Kompleksowe rozwiązania do wykonania ceramicznych okładzin 
płytkowych w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej

SYSTEMY GLAZURNICZE PCI
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System płytkarski PCI gwarancją najwyższej 
jakości w robotach okładzinowych
BASF Polska, Dział Chemii Budowlanej, oferuje bardzo szeroką paletę produktów i systemów okładzinowych niemieckiej marki 

PCI. Są wśród nich wszystkie materiały, potrzebne w codziennej pracy płytkarza, poczynając od różnego rodzaju gruntów, 

poprzez masy szpachlowe, wylewki samopoziomujące, jastrychy, uszczelnienia powłokowe, kleje i fugi do płytek, aż po 

uszczelniacze do spoinowania dylatacji. Dalszym rozszerzeniem tego bogatego portfolio są produkty wysoko specjalistyczne, 

jak np. włókniny mostkujące szerokie spękania czy maty uszczelniająco-drenujące. Materiały te połączone w systemy pozwa-

lają rozwiązać najtrudniejsze problemy związane z wykonywaniem robót płytkarskich na podłożach trudnych i przeznaczonych 

do funkcjonowania w obiektach specjalistycznych, np. basenach pływackich, wielkopowierzchniowych tarasach czy w prze-

myśle. Szczegółowe opisy systemów płytkarskich PCI znaleźć można w przewodniku „System klejenia okładzin ceramicznych 

i kamiennych”. W niniejszej broszurze przedstawiono jedynie poglądowo kilka systemów służących wykonywaniu okładzin 

ceramicznych na „trudnych podłożach” w budownictwie ogólnym.
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PŁYTKA NA PODŁOŻU Z PŁYT OSB

Płyty OSB są przykładem podłoża odkształcalnego, którego przemieszczenia mogą obniżyć przyczepność okładziny płyt-

kowej, spowodować pęknięcia fug, a nawet odklejanie się płytek. Projektanci coraz częściej jednak wykorzystują płyty OSB, 

zwłaszcza w remontach starych podłóg drewnianych, w budynkach o konstrukcji drewnianej, a także na poddaszach budyn-

ków tradycyjnych, tzn. wszędzie tam, gdzie wymagane są materiały twarde nośne, ale lekkie. Aby dopomóc wykonawcy w za-

pewnieniu stabilności okładziny płytkowej na takim podłożu, PCI proponuje obok wysoko elastycznego kleju PCI Nanolight® 

także specjalny elastyczny arkusz PCI Pecilastic® U, łączący niewielką grubość (ok. 3,5 mm) z wysoką zdolnością przejmo-

wania niekorzystnych naprężeń powstałych w wyniku obciążenia płyty OSB.

Nr Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

1 Grunt PCI Gisogrund 404 Grunt dyspersyjny do podłoży niechłonnych 
i drewnianych

PCI Wadian Grunt dyspersyjny paroizolacyjny

2 Klej do płytek PCI Nanolight Uniwersalny elastyczny klej cementowy

3 Arkusz oddylatowujący PCI Pecilastic U Arkusz uszczelniający i oddylatowujący

4 Klej do płytek PCI Nanolight Uniwersalny elastyczny klej cementowy

5 Płytka

6 Fuga PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa

7 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-składnikowy uszczelniacz silikonowy
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PŁYTKA WIELKOFORMATOWA

Już sama próba zdefiniowania pojęcia „płytka wielkoformatowa” narzuca refleksję nad tempem zmian, zachodzących we 

współczesnym budownictwie. Jeszcze kilka lat temu określeniem tym opisywano wszystkie płytki o wymiarach przekraczają-

cych ok. 40 cm i były to rozmiary na co dzień raczej rzadko stosowane. Dziś w salonach płytkarskich królują płytki (czy raczej 

płyty?) o wielkości 100 i więcej cm, a 60 czy 80 cm to wielkości normalne. W parze z trendem do zwiększania rozmiaru płytek 

idzie tendencja do redukcji szerokości fug. Obie te mody spowodowały znaczne podniesienie wymogów, stawianych chemii 

budowlanej, a zwłaszcza klejom do płytek, które muszą wykazać się jeszcze większą zdolnością do przenoszenia naprężeń 

między płytką, a podłożem spowodowanym pracą płytek o tak dużych rozmiarach. PCI zdecydowanie wychodzi na przeciw 

tym potrzebom, oddając do dyspozycji bardzo wysoko odkształcalny klej PCI Flexmörtel® S2 klasy C2 TE S2 wg. normy 

PN-EN 12004.

Nr Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

1 Grunt PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych

2 Zaprawa wyrównująca posadzkę PCI Pericem 515 Cementowa masa poziomująca

3 Zaprawa wyrównująca ścianę PCI Pericret Szpachlówka cementowa

4 Klej do płytek PCI Nanolight Uniwersalny klej cementowy klasy S1

PCI Flexmörtel S2 Wysokoelastyczny klej cementowy klasy S2

5 Płytka

6 Fuga PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa

PCI Pericolor Flex Elastyczna fuga cementowa

7 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-składnikowy uszczelniacz silikonowy
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PŁYTKA NA PAROIZOLACJI

Do niedawna łaźnie parowe kojarzyły się wyłącznie z aquaparkami, czy luksusowymi obiektami SPA. Obecnie prywatne sauny 

powstają coraz częściej w domach jednorodzinnych, a nawet w mieszkaniach, w budynkach wielorodzinnych. Izolacja pod 

płytkowa w saunach musi więc być nie tylko wystarczająco wodo-, ale i paroszczelna. Zależnie od intensywności użytkowania 

łaźni także fuga i klej do płytek muszą odznaczać się odpowiednio zwiększoną odpornością na działanie pary wodnej. PCI 

proponuje w takiej sytuacji wielofunkcyjną elastyczną matę wodoszczelną PCI Pecilastic® W, wodoszczelną nawet przy ob-

ciążeniu 4-metrowym słupem wody, a przy tym wysoce paroszczelną (ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sD = 80 m). 

Jako znacznie bardziej odporną na działanie pary alternatywę dla cementowych klejów i fug do płytek przewidziano ponadto 

żywicę epoksydową PCI Durapox® NT plus.

Nr Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

1 Grunt PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny dom podłoży chłonnych

2 Zaprawa wyrównująca posadzkę PCI Pericret szpachlówka cementowa

3 Zaprawa wyrównująca ścianę PCI Pericret Szpachlówka cementowa

4 Klej do płytek PCI Pericol Flex Elastyczny klej cementowy

5 Paroizolacja PCI Peilastic W Arkusz parouszczelniający

6 Klej do płytek PCI Pericol Flex Elastyczny klej cementowy

PCI Durapox NT plus Klej epoksydowy

7 Płytka

8 Fuga PCI Durapox NT plus Fuga epoksydowa

9 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-składnikowy uszczelniacz silikonowy
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PŁYTKA NA BALKONIE I TARASIE

Nieodłącznym elementem każdego mieszkania, a tym bardziej domu jednorodzinnego jest dziś balkon lub taras – miejsce ro-

dzinnej rekreacji i wypoczynku. Z uwagi na typową dla naszego klimatu zmienność warunków pogodowych, radość z użytko-

wania balkonu czy tarasu zatruwają usterki okładziny płytkowej: wykwity solne, pękanie fug czy nawet przecieki albo odpada-

nie płytek. Przyczyna tkwi często w nieodpowiednim doborze materiałów. PCI od lat specjalizuje się w bezpiecznych i trwałych 

rozwiązaniach, zapewniających wieloletnie bezusterkowe korzystanie z balkonów i tarasów. Oprócz odpowiednich hydro-

izolacji i klejów ważna rola przypada tu fugom. Oparta na nowoczesnej nanotechnologii zaprawa spoinowa PCI Nanofug® 

Premium idealnie sprawdza się w takich warunkach. Jej formuła zapewnia łatwość pracy wykonawcy, a wysoka elastyczność, 

doskonała przyczepność do każdego rodzaju płytek ceramicznych, 3-krotnie niższa od wymagań normowych nasiąkliwość 

i brak kruszyw wapiennych, sprzyjających w innym fugach wykwitom solnym dają gwarancję wieloletniego użytkowania. 

Nr Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

1 Płyta żelbetowa ze spadkiem

2 Taśma uszczelniająca PCI Pecitape Objekt Taśma wbudowana w uszczelnienie podpłytkowe

3 Uszczelnienie podpłytkowe PCI Seccoral 2K Elastyczna 2-składnikowa izolacja mineralna

PCI Seccoral 1K Elastyczna 1-składnikowa izolacja mineralna

4 Klej do płytek PCI Pericol Fluid Płynnowarstwowy elastyczny klej cementowy - za-
stępuje metodę kombinowaną

PCI Pericol Flex Elastyczny klej cementowy w metodzie 
kombinowanej

5 Płytka

6 Fuga PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa

PCI Pericolor Flex Elastyczna fuga cementowa

7 Uszczelniacz PCI Elritan 100 1-składnikowy uszczelniacz poliuretanowy

PCI Elritan 140 1-składnikowy uszczelniacz poliuretanowy
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Przegląd produktów PCI wymienionych 
w broszurze

 � 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.

 � Kolor: 
niebieski

 � 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)

Środek gruntujący

PCI Gisogrund®
do chłonnych podłoży mineralnych z właściwościami wzmacniającymi

 � Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników, wodorozcieńczalny.
 � Do gruntowania chłonnych i słabo chłonnych podłoży betono-
wych, jastrychów cementowych, podłoży drewnianych i okładzin 
ceramicznych.

 � Zwiększa przyczepność nanoszonych warstw.
 � Barwiony w celu kontroli zagruntowania podłoża.
 � Zalecany do gruntowania podłoży przed nanoszeniem wylewek 
samopoziomujących.

 � Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz.

 � Kolor: 
niebieski

 � Opakowanie: 
saszetka 1 l
pojemnik 5 l
pojemnik 10 l
pojemnik 20 l
beczka 200 l

 � Instrukcja techniczna nr 520 

 � Zużycie: 
Podłoża gipsowe: 80 - 150 ml/m2 
(nierozcieńczony)
Chłonne podłoża mineralne: 
100 - 200 ml/m2 (1:1 z wodą)

Środek gruntujący

PCI Gisogrund® 404
do chłonnych i niechłonnych podłoży
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 � Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników. 
 � Grunt paroizolacyjny do podłoży drewnianych i drewnopochodnych 
zapobiegający odkształceniom spowodowanym działaniem wilgoci.

 � Hamuje wnikanie pary wodnej do podłoży cementowych po 
zagruntowaniu.

 � Do miejsc suchych i umiarkowanie obciążonych wilgocią bez dodatko-
wej izolacji przeciwwilgociowej.

 � Dobra przyczepność do podłoża oraz do nanoszonych zapraw.
 � Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
 � Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
żółty

 � Opakowanie: 
saszetka 1 l
kanister 5 l

 � Instrukcja techniczna nr 530 

 � Zużycie: 
150 - 200 ml/m2 (przy dwóch war-
stwach)

Specjalny grunt

PCI Wadian®
do podłoży drewnianych i drewnopochodnych

 � 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.

 � Kolor: 
szary

 � Opakowanie: 
worek 25 kg

 � Zużycie: 
ok. 1,7 kg/m2/mm

Szybkowiążąca masa samopoziomująca

PCI Pericem® 515
do wyrównywania i niwelowania posadzek

 � Szybkowiążąca zaprawa do szpachlowania powierzchni, wyrównywa-
nia, naprawiania i wykonywania spadków przed wyklejaniem okładzin 
ceramicznych.

 � Na beton, mury, tynki wapienno-cementowe i cementowe, płyty gip-
sowo-kartonowe, tynki gipsowe, istniejące okładziny ceramiczne, itp.

 � Wodoodporna, odporna na warunki pogodowe, mrozoodporna.
 � Do warstw grubości od 3 do 20 mm.
 � Spełnia wymagania normy EN 988-1.
 � Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

 � Kolor: 
szary

 � Opakowanie: 
worek 25 kg

 � Instrukcja techniczna nr 214 

 � Zużycie: 
ok. 1,3 kg/m2/mm

Zaprawa wyrównawcza

PCI Pericret®
do posadzek, ścian i sufitów

 � Elastyczna, mostkująca rysy mata uszczelniająca do pomieszczeń 
mokrych nie narażonych na działanie wody napierającej, np. łazienki, 
prysznice w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, domach opieki 
i szpitalach, na balkony i tarasy.

 � Na chłonne podłoża wrażliwe na działanie wilgoci, np. płyty wiórowe, 
płyty OSB, wylewki magnezytowe, płyty gipsowe z włóknami, wylewki 
anhydrytowe i gipsowe.

 � Możliwe wcześniejsze wyklejenie maty na jastrychach cementowych 
i anhydrytowych, mimo podwyższonej wilgotności podłoża.

 � Wodoszczelna, chroni podłoża wrażliwe na działanie wilgoci. 
 � Odkształcalna, niweluje naprężenia, odkształcenia podłoża i wahania 
temperatury.

 � Umożliwia szybkie przejście do kolejnego etapu prac, po przyklejeniu 
do podłoża.

 � Wytłumia odgłosy chodzenia po wyklejonych okładzinach.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

 � Kolor: 
pomarańczowy / szary (spód)

 � Opakowanie: 
karton (rolka 5 mb, szerokość 1 m)

 � Instrukcja techniczna nr 549

Mata uszczelniająca i dylatująca

PCI Pecilastic® U
pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny
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 � Elastyczna, mostkująca rysy mata uszczelniająca do pomieszczeń 
mokrych nie narażonych na działanie wody napierającej.

 � Na balkony, tarasy, do basenów pływackich.
 � Odkształcalna, niweluje naprężenia, odkształcenia podłoża i wahania 
temperatury.

 � Wodoszczelna, chroni podłoża wrażliwe na działanie wilgoci.
 � Umożliwia szybkie przejście do kolejnego etapu prac, po przyklejeniu 
do podłoża.

 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
niebieski

 � Opakowanie: 
karton (rolka 30 mb, szerokość 
1 m)

 � Instrukcja techniczna nr 544

Elastyczna mata uszczelniająca

PCI Pecilastic® W
pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny

 � Specjalna taśma uszczelniająca laminowana dwustronnie włókniną.
 � Wodoszczelna, elastyczna, mostkująca rysy, odporna na starzenie.
 � Do stosowania w pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach 
i w nieckach basenowych, pod okładziny ceramiczne.

 � Do uszczelniania spoin narożnikowych i łączących w połączeniu 
z PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 
i PCI Pecilastic®.

 � Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6678/2014.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
niebieski

 � Opakowanie: 
karton (rolka 10 m / 50 m, szero-
kość 120 mm)

 � Instrukcja techniczna nr 545

Taśma uszczelniająca

PCI Pecitape® Objekt
do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących

 � Jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca pod okładziny 
ceramiczne oraz izolacja powłokowa.

 � Wodoszczelna, mostkująca rysy, paroprzepuszczalna.
 � Do stosowania w pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach 
i w nieckach basenowych, pod okładziny ceramiczne.

 � Spełnia wymagania normy EN 14891.
 � Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6317/2012.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
szary

 � Opakowanie: 
worek 15 kg

 � Instrukcja techniczna nr 303 

 � Zużycie: 
ok. 3,3 kg/m2 przy 2 mm warstwy 
suchej

Elastyczna zaprawa uszczelniająca

PCI Seccoral® 1K
pod okładziny ceramiczne oraz izolacja powłokowa

 � Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca do izolacji 
powłokowych i pod okładziny ceramiczne.

 � Powłoka izolacyjna w budownictwie lądowym, nadziemnym i pod-
ziemnym oraz wodnym, w starych i nowych obiektach.

 � Wodoszczelna, mostkująca rysy, odporna na starzenie.
 � Uszczelnia obiekty przed wilgocią, wodą i wodą pod ciśnieniem.
 � Spełnia wymagania normy EN 14891.
 � Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6317/2012.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki 
i ściany.

 � Kolor: 
szary - składnik proszkowy
biały - składnik płynny

 � Opakowanie: 
zestaw 30 kg (10 kg składnik płynny + 20 kg 

składnik proszkowy)

Składnik płynny: puszka 10 kg, 
beczka 150 kg; 
składnik proszkowy: worek 20 kg 

 � Instrukcja techniczna nr 306

 � Zużycie: 
ok. 5,0 kg/m2 przy 2,5 mm war-
stwy suchej
ok. 4,0 kg/m2 przy 2,0 mm war-
stwy suchej

Elastyczna zaprawa uszczelniająca

PCI Seccoral® 2K
do izolacji powłokowych i pod okładziny ceramiczne
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 � Dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy reaktywnej do wyklejania 
i spoinowania okładzin ceramicznych w obszarach o wysokim obcią-
żeniu mechanicznym i chemicznym.

 � Chemoodporna, nieprzepuszczalna dla wody, hamująca przenikanie 
pary wodnej do podłoża, wysoko odporna na ścieranie.

 � Twardniejąca bez rys, odporna na cykle zamrażania-rozmrażania 
i warunki pogodowe.

 � Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością, niskim modułem 
sprężystości.

 � Grubość warstwy kleju od 2 mm, do spoin o szerokości od 
2 do 20 mm.

 � Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie R2T.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
nr 02 beż bahama 
nr 16 srebrnoszary 
nr 22 piaskowoszary 
nr 30 stara biel 
nr 31 cementowoszary 
nr 47 antracyt

 � Opakowanie: 
zestaw 4 kg

 � Instrukcja techniczna nr 220

 � Zużycie: 
Wyklejanie płytek: ok. 1 6 kg/m2/mm 
grubości warstwy kleju
Spoinowanie płytek:
a)  płytki 15 × 15 cm: ok. 1,1 kg/m2 

(spoina 5 mm szeroka, 10 mm 
głęboka)

b)  mozaika 5 × 5 cm: ok. 1,0 kg/m2 
(spoina 3 mm szeroka, 5 mm 
głęboka)

Żywica epoksydowa

PCI Durapox® NT plus
do wyklejania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych
⇒ patrz też strona 12

 � Wysoko odkształcalny klej cementowy do wyklejania wszystkich okła-
dzin ceramicznych.

 � Szczególnie zalecany do wyklejania płyt dużego formatu na ogrzewa-
niu podłogowym.

 � Umożliwia wyklejanie okładzin ceramicznych po 3 dniach na świeżych 
jastrychach.

 � Wodoodporny, mrozoodporny, niweluje naprężenia podłoża oraz 
wahania temperatur.

 � Charakteryzuje się dwukrotnie większą przyczepnością niż wymaga-
nia normowe.

 � Grubość warstwy kleju od 1 do 10 mm.
 � Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
 � Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2TE S2.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
szary

 � Opakowanie: 
worek 20 kg

 � Instrukcja techniczna nr 344

 � Zużycie: 
ok. 3,6 kg/m2 (przy pacy zębatej 
8 mm)

Wysoko odkształcalny klej cementowy

PCI Flexmörtel S2
do wszystkich okładzin ceramicznych

 � Odkształcalny klej cementowy do wszystkich rodzajów podłoża 
i wszystkich okładzin ceramicznych.

 � Niweluje naprężenia podłoża oraz wahania temperatur, odporność 
temperaturowa od -30 ºC do +80 ºC. 

 � Do wyrównywania i napraw nierównych powierzchni ściennych 
i posadzkowych przed wyklejaniem okładzin ceramicznych.

 � Wysoka wydajność, ze specjalną kombinacją lekkich wypełniaczy.
 � Specjalna receptura ograniczająca pylenie w takcie użycia.
 � Grubość warstwy kleju od 1 do 15 mm.
 � Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
 � Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2TE S1.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
szary

 � Opakowanie: 
worek 15 kg

 � Instrukcja techniczna nr 207

 � Zużycie: 
ok. 1,8 kg/m2 (przy pacy zębatej 
8 mm)

Uniwersalny, odkształcalny klej cementowy

PCI Nanolight®
do wszystkich rodzajów podłoża i wszystkich okładzin ceramicznych
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 � Odkształcalny, płynnowarstwowy klej cementowy do wyklejania okła-
dzin ceramicznych na posadzkach.

 � Do bezpustkowego wyklejania okładzin, zastępuje metodę kombino-
waną (buttering-floating).

 � Szczególnie zalecany na balkony i tarasy oraz posadzki przemysłowe 
narażone na duże obciążenia.

 � Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, alternatywne uszczelnie-
nia podpłytkowe, do wyklejania płytek na starych okładzinach 
ceramicznych.

 � Grubość warstwy kleju od 2 do 15 mm.
 � Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2F S1.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

 � Kolor: 
szary

 � Opakowanie: 
worek 25 kg

 � Zużycie: 
ok. 4,0 kg/m2 (przy pacy zębatej 
8 mm)

Odkształcalny, płynnowarstwowy klej cementowy

PCI Pericol® Fluid
do okładzin ceramicznych

 � Uniwersalna, elastyczna fuga cementowa do wszystkich okładzin 
ceramicznych.

 � Do spoin o szerokości od 1 do 10 mm, od 10 mm po dodaniu 
wypełniacza.

 � Bardzo łatwe czyszczenie dzięki efektowi „easytoclean”.
 � Kompensuje naprężenia spowodowane wahaniem temperatur.
 � Podwyższona odporność na kwaśne środki czyszczące, stosowane 
w gospodarstwie domowym.

 � Bardzo wysoki komfort użycia, gładka powierzchnia, atrakcyjna 
kolorystyka.

 � Bardzo szybkie utwardzanie, długi czas użycia - ok. 40 minut, 
z możliwością wchodzenia po ok. 2 godzinach. 

 � Wysoka odporność na ścieranie, bardzo niska nasiąkliwość.
 � Zwiększona ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni.
 � Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
 � Spełnia wymagania normy EN 13888, klasa CG2WA.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
nr 02 beż bahama 
nr 03 karmel 
nr 05 średniobrązowy 
nr 11 jaśmin 
nr 12 anemon 
nr 16 srebrnoszary 
nr 19 bazalt 
nr 20 biały 
nr 22 piaskowoszary 
nr 31 cementowoszary 
nr 40 czarny 
nr 47 antracyt 
nr 49 brąz jasny 
nr 50 brąz kasztanowy 
nr 52 beż 
nr 53 krem

 � Opakowanie: 
wiadro 5 kg

 � Instrukcja techniczna nr 273

 � Zużycie:
1.  (spoina 5 mm szeroka, 8 mm 

głęboka) 
a) płytki 20 × 20 cm: ok. 600 g/m2 
b) płytki 30 × 30 cm: ok. 400 g/m2

2.  (spoina 2 mm szeroka, 6 mm 
głęboka) 
mozaika 5 × 5 cm: ok. 700 g/m2

3.  (spoina 8 mm szeroka, 10 mm 
głęboka) 
płytki 24 × 11,5 cm: ok. 1 500 g/m2

Uniwersalna, elastyczna fuga cementowa

PCI Nanofug® Premium
do wszystkich okładzin ceramicznych

 � Elastyczny klej cementowy do wyklejania wszystkich okładzin cera-
micznych metodą cienkowarstwową, również na balkonach i tarasach. 

 � Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, alternatywne uszczelnie-
nia podpłytkowe, do wyklejania płytek na starych okładzinach 
ceramicznych.

 � Grubość warstwy kleju od 1 do 8 mm.
 � Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2TE.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
szary

 � Opakowanie: 
worek 25 kg

 � Zużycie: 
ok. 4,0 kg/m2 (przy pacy zębatej 
8 mm)

Elastyczny klej cementowy

PCI Pericol® Flex
do wszystkich okładzin ceramicznych



14

 � Specjalna fuga cementowa do spoinowania wszystkich okładzin 
ceramicznych.

 � Szczególnie zalecana do okładzin gresowych.
 � Elastyczna, hydrofobowa, do stosowania na ogrzewaniu podłogowym, 
balkonach i tarasach.

 � Utwardza się bezrysowo, kompensuje naprężenia wynikające z wahań 
temperatur.

 � Wodoodporna i mrozoodporna.
 � Do spoin o szerokości od 1 do 12 mm.
 � Spełnia wymagania normy EN 13888, klasa CG2WA.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
nr 02 beż bahama 
nr 03 karmel 
nr 05 średniobrązowy 
nr 11 jaśmin 
nr 12 anemon 
nr 16 srebrnoszary 
nr 19 bazalt 
nr 20 biały 
nr 22 piaskowoszary 
nr 31 cementowoszary 
nr 47 antracyt 
nr 50 brąz kasztanowy 
nr 91 magnolia 
nr 92 miętowy 
nr 93 krokus

 � Opakowanie: 
torba 3 kg 
worek 20 kg (tylko kolor nr 20 biały 
i nr 31 cementowoszary)

 � Zużycie:
(spoina 5 mm szeroka, 8 mm 
głęboka)
a) płytki 20 × 20 cm: ok. 600 g/m2

b) płytki 30 × 30 cm: ok. 400 g/m2

Elastyczna fuga cementowa

PCI Pericolor® Flex
do wszystkich okładzin ceramicznych

 � Jednoskładnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiał uszczelniający 
do wypełniania spoin dylatacyjnych.

 � Pewne przyleganie do krawędzi spoin po zastosowaniu określonego 
środka gruntującego.

 � Odporny na warunki atmosferyczne i starzenie.
 � Wiąże bez powstawania pęcherzy.
 � Konsystencja ułatwiająca wypełnianie dylatacji pionowych 
i sufitowych.

 � Odporność temperaturowa od -30 ºC do +80 ºC. 
 � Wczesna odporność na deszcz.
 � Spełnia wymagania normy EN 15651-1.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

 � Kolor: 
betonowoszary 
jasnoszary 
cementowoszary

 � Opakowanie: 
opakowanie 600 ml

 � Instrukcja techniczna nr 250

 � Zużycie: 
a) spoina 15 × 7 mm: 105 ml/mb 
b) spoina 20 × 10 mm: 200 ml/mb

Poliuretanowy uszczelniacz

PCI Elritan® 100
do wypełniania dylatacji

 � Jednoskładnikowy, elastyczny poliuretanowy materiał uszczelniający 
do chemoodpornego wypełniania spoin dylatacyjnych.

 � Odporny na obciążenia chemiczne i mechaniczne.
 � Pewne przyleganie do krawędzi spoin po zastosowaniu określonego 
środka gruntującego.

 � Odporny na warunki atmosferyczne i starzenie.
 � Wiąże bez powstawania pęcherzy.
 � Odporność temperaturowa od -30 ºC do +80 ºC. 
 � Spełnia wymagania normy EN 15651-1/4.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.

 � Kolor: 
cementowoszary 
piaskowoszary

 � Opakowanie: 
opakowanie 400 ml

 � Instrukcja techniczna nr 251

 � Zużycie: 
a) spoina 15 × 8 mm: 120 ml/mb 
b) spoina 20 × 10 mm: 200 ml/mb

Poliuretanowy uszczelniacz

PCI Elritan® 140
do chemoodpornego wypełniania dylatacji
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 � Silikonowy materiał uszczelniający do wypełniania spoin narożniko-
wych, łączących i dylatacyjnych.

 � Do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, łazienek, natrysków, WC, 
kuchni, do pomieszczeń biurowych, balkonów i tarasów, niecek base-
nowych itp.

 � Elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
 � Odporny na powszechne stosowane w handlu środki czyszczące 
i odkażające, używane w gospodarstwach domowych.

 � System sieciowania na bazie kwasu octowego.
 � Zawiera środki grzybobójcze.
 � Kolory silikonu dopasowane do fug cementowych PCI®.
 � Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
 � Spełnia wymagania normy EN 15651-3.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
przeźroczysty 
nr 01 brylantowobiały 
nr 02 beż bahama 
nr 03 karmel 
nr 05 średniobrązowy 
nr 11 jaśmin 
nr 12 anemon 
nr 16 srebrnoszary 
nr 19 bazalt 
nr 22 piaskowoszary 
nr 31 cementowoszary 
nr 40 czarny 
nr 47 antracyt 
nr 49 brąz jasny 
nr 50 brąz kasztanowy 
nr 52 beż 
nr 53 krem 
nr 91 magnolia 
nr 92 miętowy 
nr 93 krokus

 � Opakowanie: 
kartusz 310 ml

 � Instrukcja techniczna nr 240

 � Zużycie: 
a) spoina: 10 × 10 mm: 100 ml/mb 
b) spoina 5 × 5 mm: 25 ml/mb

Silikon uszczelniający

PCI Silcofug® E
do okładzin ceramicznych



BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12 
63 - 100 Śrem
tel. 61 636 63 00 
faks 61 636 63 14
www.pci-polska.pl
pci-polska@basf.com
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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
61 636 63 00 Kraków, Zakopane
602 147 914 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
882 174 089 Lublin, Zamość, Biała Podlaska
600 317 724 Warszawa, Łódź, Płock, Siedlce, Garwolin
662 190 334 Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Nowy Sącz
604 977 899 Białystok, Suwałki
882 176 590 Gdańsk, Gdynia, Elbląg
882 176 585 Koszalin, Szczecin
61 636 63 00 Olsztyn, Ełk, Grudziądz
61 636 63 00 Słupsk
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