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Epoxidové spárovací hmoty od PCI

Vysoká odolnost se snadnou zpracovatelností
Na počátku vývoje nové generace epoxidových

s klasickými cementovými hmotami, avšak

spárovacích hmot byla touha obkladačů získat

svojí odolností si i přes jednoduché zpraco-

materiál pro spárování s tou nejvyšší mechanic-

vání uchovává jednu z nejvyšších chemických

kou a chemickou odolností za předpokladu, že

odolností na trhu.

se s ním bude i dobře pracovat, neboť zkušenosti
profesionálů se špatným zpracováním odrazovaly

Výborná zpracovatelnost posouvá epoxidovou

i začínající řemeslníky od používání těchto mate-

spárovací hmotu z průmyslových prostor i do

riálů. Všeobecné povědomí o špatné zpracova-

běžných domácností a všude tam, kde je kladen

telnosti tak umístilo tyto vysoce odolné materiály

velký důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost.

pouze na místa, kde bylo jejich použití nevyhnutelné.

Pro PCI Durapox® Premium neexistuje omezení
použití a své místo najde od designových obkla-

Epoxidová spárovací hmota PCI Durapox®

dů až po chemicky vysoce zatěžované průmyslo-

Premium je přelomovým výrobkem mezi

vé provozy. PCI Durapox® Premium lze používat

epoxidovými spárovacími hmotami. Svými

nejen v interiéru, ale díky její vysoké UV stabilitě

zpracovatelskými vlastnostmi je srovnatelná

také v exteriéru.

PCI Durapox® Premium

Dokonalá spárovací hmota
Velmi odolná epoxidová spárovací hmota pro vaše koupelny a kuchyně, kterou snadno a rychle
vyčistíte díky nanotechnologii. Ideální pro všechny druhy obkladů a dlažeb bez rozdílu velikostí.
S řadou nadčasových odstínů respektujících moderní trendy.

PCI Premium Glitter

Skvělé vlastnosti


Velmi snadné spárování jako u cementových hmot



Odolává plísním a mikroorganismům



Stálobarevná a nenasákavá



Bez nepříjemného zápachu



Balení 2 a 5 kg vhodné i pro malé plochy

PCI Premium Glitter

Edle Effekte

PCI Premium Glitter

Edle Effekte

PCI Premium Glitter veredelt und
mit weiteren gestalterischen Effe
Geschmack verleiht der metallis
Výhody
kupfer oder silber – jeweils in fei
 Vhodná pro prostory s vysokým chemickým zatížením
erhabenes Design.
PCI Premium Glitter veredelt und unterstreichtein
dieedles,
Fugenfarbe



v 17 základních barevných odstínech

Edle Effekte


PCI Premium Glitter

Snadné čištění bez zbytkového povlaku s čisticím přípravkem

Edle Effekte

mit weiteren gestalterischen Effekten. Ganz nach persönlichem
 S dlouhou dobou zpracování až 60 min
Geschmack verleiht der metallische Glitter in den Farben gold,
 Velmi lehce čistitelná
kupfer oder silber – jeweils in fein und grob – dem Lebensraum
 UV stabilní
ein edles, erhabenes Design.
PCI Premium Glitter veredelt und unterstreicht die PCI
Fugenfarbe
Premium Glitter veredelt und unterstreicht die Fuge
PCI Durapox® Finish

mit weiteren gestalterischen Effekten. Ganz nach persö
mit weiteren gestalterischen Effekten. Ganz nach persönlichem
Geschmack verleiht der metallische Glitter in den Farbe
Geschmack verleiht der metallische Glitter in den Farben
gold,
kupfer oder silber – jeweils in fein und grob – dem Leb
PCI Premium Glitter
kupfer oder silber – jeweils in fein und grob – dem ein
Lebensraum
edles, erhabenes Design.
PCIedles,
Premium
Glitter zdokonaluje
ein
erhabenes
Design.a zvýrazňuje spárovací hmotu a přidává jí další efekt díky zlatým,

stříbrným nebo měděným třpytkám. Pomocí glitterů vytvoříte třpytivé spáry v jemné nebo hrubé
struktuře a dodáte vašemu prostoru exkluzivnitu, vznešenost a ušlechtilost.

Edle Glitterfarben in gold, kupfer und silber

Edle Glitterfarben in gold, kupfer und silber

Edle Glitterfarben in gold, kupfer und silber

PCI Durapox® Premium Multicolor

Každý prostor může mít svůj osobitý design
Epoxidová spárovací hmota PCI Durapox® Premium Multicolor je k dispozici ve více než 400
barevných odstínech, proto se snadno přizpůsobí každé barvě obkladu nebo dlažby. Obrovská
škála barev této unikátní spárovací hmoty nabízí maximální volnost při navrhování celkového prostoru.

Skvělé vlastnosti

Výhody



Možnost individuálního designu



Krémová konzistence - jako cementová malta



Velmi snadné spárování a čištění jako u cementových



Snadné čištění bez zbytkového povlaku s čisticím přípravkem
PCI Durapox® Finish

spárovacích hmot


Odolává plísním a mikroorganismům



Voděodolná a nepropustná pro vodní páry



Stálobarevná a nenasákavá



Odolná proti kyselinám, zásadám, mastnotám a olejům



Bez nepříjemného zápachu



UV stabilní

Vytvářejte charakter prostoru díky pouhé změně barvy spárovací hmoty.
Výběr vhodného barevného odstínu spárovací hmoty má velký vliv na celkový prostor. Odstíny v barvě obkladu nebo dlažby vytvářejí
místnost klidnější a homogennější. Mírně odlišné barevné odstíny mezi spárovací hmotou a obkladem nebo dlažbou celkovou plochu
jemně zvýrazní a podtrhnou design povrchu, zatímco kontrastnější barvy zvyšují dynamiku celku.
Vyberte si ten pravý barevný odstín PCI Durapox® Premium Multicolor pro obklad nebo dlažbu podle vašeho vkusu.

Stejný obklad – naprosto rozdílný design díky jiné barvě spárovací hmoty.

PCI Silcofug® Multicolor

Elastický tmel pro zdůraznění celkového dojmu
Pro vynikající výsledek je zapotřebí kompletní systémové řešení. K více než 400 odstínům spárovací
hmoty PCI Durapox® Premium Multicolor nabízíme silikonový elastický tmel PCI Silcofug® Multicolor
v naprosto stejném odstínu!

Výhody

Skvělé vlastnosti


Elastický, absorbuje dilatační pohyby až do 20%



Odolný proti povětrnostním vlivům a UV-záření



Snadno čistitelný



Zabraňuje vzniku plísní a řas



Odolný proti běžně používaným čisticím a dezinfekčním
protředkům



Vhodný k utěsnění spár mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem,
keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými dlaždicemi



Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny

Vzorník PCI Multicolor se stovkami barevných odstínů pro snadný výběr
nejvhodnějšího odstínu spárovací hmoty nebo silikonového tmelu přímo na stavbě.

Snadné spárování s použitím epoxidové
spárovací hmoty PCI Durapox® Premium.
Není zapotřebí žádné speciální nářadí.

Zbytkový povlak se jednoduše odstraní čistým
hadrem a umyje do čista.

Aplikace silikonového tmelu PCI Silcofug®
Multicolor ve stejném odstínu jako je spárovací
hmota PCI Durapox® Premium.

PCI Durapox® Premium Harmony

Harmonie barev pro skleněné mozaiky
Epoxidová spárovací hmota s „chameleon“ efektem pro designové skleněné obklady a dlažby.
Skvělá pro mozaiky a všude tam, kde spára nemá rušit, ale splynout s okolím. Se zpracovatelností
srovnatelnou s cementovými spárovacími hmotami a zároveň se všemi výhodami epoxidů.

Skvělé vlastnosti


Ideální pro spárování vícebarevných skleněných mozaiek



S obsahem světlovodních plniv



100% nestékavá



Krémová konzistence – jako cementová malta

Výhody


Snadné čištění bez zbytkového povlaku s čisticím přípravkem
PCI Durapox® Finish



Na spárování nejsou potřeba žádné speciální nástroje

Krémová konzistence – stejná jako u cementových spárovacích hmot.
Při nanášení není třeba žádných speciálních nástrojů.

PCI Durapox® Finish
Pro dokonalé vyčištění čerstvě zaspárované
plochy epoxidem

Snadné čištění bez zbytkového povlaku s použitím čisticího přípravku
PCI Durapox® Finish.



Rychlé a dokonalé vyčištění plochy od epoxidového šlemu



500 ml – tekutina v lahvi s rozprašovačem



750 g – práškový koncentrát pro přidání do mycí vody



K okamžitému použití



Bezchybný výsledek

PCI Colorcatch Nano

Digitální snímač barev
PCI Colorcatch Nano – digitální snímač barev, který přesně změří odstín na hladkém, strukturovaném
i vzorovaném povrchu a během vteřiny zobrazí odpovídající barevnou kombinaci: tón v tónu nebo
naopak v kontrastu.

Dopřejte svým zákazníkům maximální volnost
při výběru barev
Zaměřte se s PCI Colorcatch Nano na osobité představy
každého zákazníka. Rozšiřte nabídku svých služeb díky tomuto
unikátnímu nástroji a přesvědčte vaše stávající i potencionální
nové zákazníky o perfektním servisu.
Pro mimořádné prostory a jedinečný design!

Správný výběr barvy získáte pouhým stisknutím
tlačítka!
Objednávka jedním kliknutím: barva vybrána, projekt uložen,
objednávka odeslaná e-mailem.
S digitálním snímačem barev PCI Colorcatch Nano najdete
odpovídající barvu spáry s přesností na pixel, ať už má být
zvolený odstín v harmonii nebo kontrastu s vybranými obklady
nebo dlažbou.
Sjednejte si schůzku s odborným poradacem PCI a vyberte
si díky tomuto unikátnímu nástroji váš vysněný odstín spáry!

Sídlo firmy
Master Builders Solutions CZ s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@pci-group.eu
www.pci-cz.cz
www.facebook.com/PCI.CZ
www.twitter.com/PCI_CZ

PCI Durapox® Premium Multicolor
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Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

