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Zapomeňte na zbytečné vrtání
a šroubování. PCI má pro vás
skvělé řešení!

Skvělý tým pro tmelení
a lepení – hybridní
lepidla a tmely od PCI.
Skvělá zpracovatelnost, vysoká pevnost
a trvalá pružnost: PCI SMP produkty pro
lepení a tmelení dokáží pomoci s prakticky
jakýmkoli zadáním.
Ať již stavíte nebo renovujete, hybridní tmely
a lepidla s SMP základem (Silan Modified
Polymers) jsou tou nejlepší volbou.
Dokáží se velmi dobře svázat s jakýmkoli
podkladem a vytvořit tak dlouhodobě
funkční spoje.

Vysoká
pevnost

Bez silikonu
a izokyanátů

Pro interiér
a exteriér

Přetíratelné

PCI Uniferm® –
prostě univerzální
ř
Drží témě
na všem

Hybridní lepidlo a tmel v jednom!
Ideální pro stavebnictví. PCI Uniferm®
se svými vlastnostmi je skvělým pomocníkem
na jakékoli stavbě.


Vysoká pevnost spoje



Velmi dobrá stabilita spoje



Velmi snadná zpracovatelnost

Technické informace k produktu:
Prodloužení při zatížení
(nepřetržité zatížení v % max.)

< 7,5 %

Maximální prodloužení

cca 80%

Pevnost v tahu

cca 2,0 N/mm2







hliník
drátkobeton
slinutá keramika
zdivo a omítky
dřevo

bílý







keramika
plast a PVC
kov
sklo
zrcadla

šedý

Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem
spárovacích hmot a silikonů PCI.

PCI Elastoferm® –
skvěle pružný
pro
Speciálně y
ár
pružné sp

Hybridní tmel pro lepení a utěsnění spár.
PCI Elastoferm® je bez silikonu a zaručuje
elastické spáry na savých i nesavých podkladech. Nedochází u něj ke tvrdnutí spár
v průběhu času a tím zaručuje dokonalé
utěsnění spár po dlouhou dobu.


Extrémně pružný – průtažnost 600%



Pro balkóny, terasy, fasády (a nejen tam)



Velmi dobře odolává domácím 		
chemikáliím a trvalému působení vody

Technické informace k produktu:
Prodloužení při zatížení
(nepřetržité zatížení v % max.)

+ - 25%

Modul pružnosti

0,50 N/mm2

Maximální prodloužení

cca 600%

Pevnost v tahu

cca 1,0 N/mm2





slinutá keramika
sanitární akrylát
umělá hmota

bílý





cementově šedý

fasády
dřevo
kov

betonově šedý

Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem
spárovacích hmot a silikonů PCI.

PCI Rapidferm® –
úžasně rychlý
pro
Speciální ní
e
velké zatíž

Hybridní lepidlo pro rychlé lepení různorodých
materiálů. Lepení s rychlou fixací k podkladu
je pro PCI Rapidferm® hračkou.


Vysoká počáteční lepivost



Okamžitá fixace k podkladu



Vysoká výsledná pevnost



Ideální pro trvale vibrující podklady

Technické informace k produktu:
Prodloužení při zatížení
(nepřetržité zatížení v % max.)

+ - 20%

Modul pružnosti

1,30 N/mm2

Maximální prodloužení

cca > 200%

Pevnost v tahu

cca 1,75 N/mm2





beton
dřevo
umělou hmotu





klinkery
keramiku
kov

bílý
Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem
spárovacích hmot a silikonů PCI.

PCI Glasferm® –
jasně průzračný
pro
Speciální poje
s
průzračné

Hybridní tmel pro lepení a těsnění čirých
materiálů. Díky své křišťálově průzračnosti
PCI Glasferm® je dokonalým řešením
pro opticky důležité aplikace.


Průzračná receptura



Trvale elastický



S ochranou proti ulpívání plísní



Ideální pro těsnění a lepení skleněných
zástěn v koupelnách a wellness

Technické informace k produktu:
Prodloužení při zatížení
(nepřetržité zatížení v % max.)

+ - 20%

Modul pružnosti

0,80 N/mm2

Maximální prodloužení

cca 300%

Pevnost v tahu

cca 2,40 N/mm2




sklo
dřevo




zrcadla
kov

krystalicky čirý
Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem
spárovacích hmot a silikonů PCI.

Ten pravý
specialista pro
každou výzvu!
Odstín
Vlastnosti produktu
Pevné spoje
Pružné spoje
Vysoká počáteční lepivost
Stabilita / Tuhost
Rychlovazné
Rychlost vytlačování z kartuše
Vhodné k lepení
Plasty
Akrylátové sklo (plexisklo)
Hliník eloxovaný/čistý
Beton
Chróm
Ušlechtilá ocel
Nátěry
Drátkobeton
Slinutá keramika
Sklo
Dřevo ošetřené/neošetřené
Vápeno-pískové cihly *
Keramika glazovaná/neglazovaná
Klinkery
Měď
Linoleum
Umakart
Mosaz
Polystyren zdrsněný
Pórobeton *
Měkčené/neměkčené PVC
Akrylátová sanitární technika
Zrcadla
Kamenina glazovaná/neglazovaná
Přírodní kámen
Pocínovaný plech
Zinek
* Plochu před aplikací upravte penetrací PCI.

PCI Uniferm®

PCI Elastoferm®

PCI Rapidferm®

PCI Glasferm®

bílý, šedý

bílý, cementově šedý,
betonově šedý

bílý

transparentní












































































































































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

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

Vydáno 1. 8. 2021.
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

