AŽ O 20%
LEVNĚJŠÍ
FASÁDA?

S OMÍTKAMI PCI – HRAČKA.
EXTRA VYLEHČENÉ OMÍTKY PCI MULTIPUTZ
S NEJNIŽŠÍ SPOTŘEBOU NA TRHU




		

Ověřená nejnižší spotřeba na trhu
Až o 20% nižší spotřeba oproti ostatním výrobcům fasádních omítek
Unikátní receptura s obsahem 3 druhů výztužných vláken 								
a kombinací fotoaktivních TiO2 (oxid titaničitý) a ZnO (oxid zinečnatý)

www.pci-cz.cz

SUPER VYLEHČENÉ OMÍTKY
NOVÉ GENERACE S GARANCÍ
NEJNIŽŠÍ SPOTŘEBY NA TRHU!
PASTOVITÉ OMÍTKY PCI MULTIPUTZ JSOU PODSTATNĚ VYLEHČENY SPECIÁLNÍMI ADITIVY
A VELKÝM OBSAHEM VYZTUŽUJÍCÍCH VLÁKEN!
3 druhy vláken, kromě vylehčení, zároveň zlepšují zpracovatelnost, výrazně zvyšují mechanickou
odolnost, odolnost proti mikrotrhlinám a také odolnost vůči hygro-termickému zatížení.
Unikátní receptura snižuje spotřebu omítek PCI Multiputz® až o 20% oproti běžným omítkám na trhu!

PCI MULTIPUTZ NOBIO Z

PCI MULTIPUTZ ZM

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ!
Omítka s Multibiotic efektem jako prémiová povrchová úprava především pro zateplovací
systémy PCI MultiTherm® a na minerální podklady. Unikátní biocid byl vyvíjen s důrazem
na dlouhodobou účinnost vůči co nejširšímu spektru mikroorganismů. Před uvedením na trh
prošla omítka náročnou sérií zkoušek, které prokázaly výrazně vyšší stupeň biotické ochrany
ve srovnání s konkurenčními silikonovými omítkami s běžnou biotickou ochranou.








Prémiová omítka na bázi organických
pojiv a čistě silikonových pryskyřic
Až 2× vyšší ochrana proti špinění a růstu
řas a plísní oproti běžným omítkám
Obsahuje fotokatalyticky aktivní oxid
titaničitý (TiO2) a oxid zinečnatý (ZnO)
Regulovaná rychlost vyzrávání
umožňuje zpracování za zhoršených
povětrnostních podmínek
Vysoká vodoodpudivost a odolnost
vůči agresivitě vnějšího prostředí
Zvýšená odolnost vůči mikrotrhlinám
díky kombinaci 3 druhů vláken





Vysoká propustnost vodních par a CO2
Velmi dobrá zpracovatelnost
Nejnižší spotřeba na trhu

Prémiová omítka na minerálně polymerní bázi se silikonovými aditivy se vyznačuje
plynulou regulací vlhkosti na povrchu. Jedná se o ekologický materiál bez zvýšeného
obsahu biocidních látek. Rezistence omítky vůči špinění i biotickému napadení je
založena na unikátní kombinaci silikonových a silikátových pojiv, speciálních aditiv
a kombinace TiO2 (oxid titaničitý) a ZnO (oxid zinečnatý).








Prémiová, minerálně polymerní omítka 
s vylehčenou recepturou

Složení a struktura omítky umožňuje
plynulou regulaci vlhkosti na povrchu
Snížená filmotvorná teplota umožňuje
zrychlené vysychání a tím snížení rizika
poškození při realizaci za okrajových
podmínek
Ekologická omítka bez obsahu
biocidních látek, šetrná vůči životnímu
prostředí
Vysoká propustnost vodních par
a CO2

Dobrá vodoodpudivost a odolnost
vůči agresivitě vnějšího prostředí
Zvýšená odolnost vůči mikrotrhlinám
díky kombinaci 3 druhů vláken

OBYČEJNĚ NĚOBYČEJNÉ...
Portfolio našich omítek se zatřenou strukturou vyniká skvělou zpracovatelností, vysokou přilnavostí a jsou vhodné jako povrchová úprava pro kontaktní zateplovací
systémy, ale i všechny běžné minerální podklady. Skvěle se hodí pro novostavby i rekonstrukce, kde najdou i dekorativní využití. Všechny omítky dodáváme v bílé barvě
nebo v barevném provedení, kde nabízíme tónování UV stabilními pigmenty, od pastelových tónů po plné a syté odstíny. Samozřejmostí je také vysoká propustnost
vodních par a CO2, dobrá vodoodpudivost a velká odolnost vůči zašpinění díky kombinaci fotoaktivních TiO2 (oxid titaničitý) a ZnO (oxid zinečnatý).

PCI MULTIPUTZ ZX

PCI MULTIPUTZ ZA

TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

TENKOVRSTVÁ SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA

TENKOVRSTVÁ ORGANICKÁ OMÍTKA

 Omítka s regulovanou rychlostí vyzrávání 		
díky filmotvorným aditivům umožňuje 		
zpracování za okrajových podmínek. 			
Po vytvrzení odolná vůči vodě, mrazu a agresivitě 		
vnějšího prostředí (silné deště, kouř, agresivní 		
průmyslové zplodiny.
 Při dešti s odperlovacím a samočistícím efektem, 		
velká odolnost vůči zašpinění, omyvatelná.



PCI MULTIPUTZ ZS




Silikon-silikátová báze zajišťuje přirozenou
odolnost vůči biotickému napadení, omítka
s urychleným vysycháním, má samočistící efekt.
Ekologická omítka bez obsahu biocidních
látek, šetrná vůči životnímu prostředí.
Po vytvrzení odolná vůči vodě, mrazu a agresivitě
vnějšího prostředí (silné deště, kouř, agresivní
průmyslové zplodiny).
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Po vytvrzení odolná vůči vodě, mrazu a agresivitě
vnějšího prostředí (silné deště, kouř, agresivní
průmyslové zplodiny).
Standardní ochrana vůči růstu řas a plísní.
Vysoká pružnost.

