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PCI Pavifix®
profesionální kvalita
zlepšující život
Zadržování vody v krajině nebo návrat vody do krajiny je tématem dnešní
doby. Značka PCI vždy patřila k vizionářům, a proto již řadu let nabízí
systém, který právě toto téma řeší. Obsahem této brožury je představení
produktové řady PCI Pavifix®.

Zahradní program
se systémy PCI Pavifix®


Pro plochy z dlažebních kostek a přírodního kamene



Systém vhodný i pro terasy na rostlém terénu



Záruka trvale funkčních spár
3

PCI spárovací hmoty pro pevné
vodopropustné a vodonepropustné spáry
V závislosti na požadavcích a formátech

Propustnost vody

Dlažby a prvky z přírodního kamene jsou

dlažby je k dispozici vodotěsný

Pravidlo: Propustnost konstrukce se musí

schopny při nejnepříznivějších srážkách

a vodopropustný systém. Vodotěsné

zvětšovat od shora dolů, takže zadržená

až o intenzitě 270 l / (s × ha) prosakovat:

spáry jsou odolné, necitlivé na znečištění

voda se nemůže hromadit uvnitř celé

a odolávají čisticím strojům. V případě

skladby.

vodopropustných spár může voda přímo

270 l / (s × ha) = 0,27 m³ / s × 10000 m² =
2,7 × 10 −5 m/s

pronikat do podkladu, odlehčit kanalizaci

Propustnost (permeabilita) látky je

a navrátit dostatek vody i krajině. Pokud

dána koeficientem propustnosti kf.

to povoluje legislativa o trativodech.

To znamená:

Propustnost PCI
spárovacích hmot
Příklad:

obsah vody (m³) / plocha (m²) ×

PCI Pavifix® 1K Extra: 10 × 10 −4 m/s

čas (s) = kf (m/s)
To znamená, že i při podílu spár ve
Podrobnosti o propustnosti vody dle

výši 10 % je zajištěno bezproblémové

DIN 18130:

odvádění vody PCI spárovacími hmotami.

 vysoce propustné, např. čistý štěrk

> 10 −2 m/s
 propustné, např jemný písek:

10−4 až 10 −5 m/s
 velmi málo propustné, např. jíl

< 10 −8 m/s
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Propustné (drenážní) spárovací hmoty

Spárovací hmoty bez drenážního efektu
(nepropustné)

 Ideální pro zadržování vody v krajině

 Odolávají vysokému zatížení a tlakové vodě

 Vysoká drenážní funkce bez kapilárního vzlínání

 Zvláště vhodné pro štípaný kámen a zalévání

 Minimalizováno zahlcení plochy vodou

 Odolné vůči znečištění

 Menší zatížení kanalizačních systémů a čistíren

 Pro vysoké zatížení – např. u kruhových objezdů
 Na nepropustná podloží

odpadních vod
 Eliminace poškození mrazem

 Pro odvodňovací koridory

 Lze kombinovat s nezpevněným podkladem
 Ekologický aspekt:

brzká návratnost vody do spodních vod
 Skvělé řešení pro privátní sektor a méně zatěžované plochy

osobními vozidly (chodníky, terasy, vjezdy)

Množství srážek, které se musí rozptýlit po povrchu.
Srážky – množství vody

Množství srážek, které se
musí rozptýlit po povrchu

Čas

Dlažba, která nemá drenážní schopnosti

Drenážní dlažba
5

Spárovací hmota
v oblastech
s občasným zatížením

Drenážní souvrství na
nezpevněných podkladech
1. Spárovací hmota
(PCI Pavifix® 1K Extra)

Pevné spodní konstrukce ve spojení s drenážním potěrem

2. Maltové lože (PCI Pavifix® DM)

a drenážní spárovací hmotou nabízí mnoho výhod. Zvláště

3. Podkladní vrstva (štěrk)

v privátním sektoru je možno využít těchto vlastností v plném

4. Zemina

rozsahu.
Důležité: Vrchní vrstva musí být pevně spřažena s podkladem,
aby nedocházelo k deformacím. Pevná spárovací hmota
nedokáže přenášet velké pohyby mezi kameny.

1
2
3

4

6

Před použitím PCI Pavifix® 1K Extra plochu

Materiál důkladně zapracujte do spár. Dodržujte

Přebytečný materiál omeťte měkkým

řádně provlhčete.

minimální velikost spár! Udržujte podklad vlhký.

smetákem. Plochu pečlivě opláchněte.

Vodopropustná spárovací hmota

PCI Pavifix® 1K Extra
pro přírodní kámen a betonové dlažby
 Pro privátní cesty a silnice s občasným

provozem osobními automobily,
parkoviště, zahradní cesty, garážová
stání a terasy
 Pro vodopropustné spáry v kamenných

mozaikách, malých a velkých
dlažebních kostkách a betonových
dlažbách
 Pro spáry od 3 mm šířky
 Bez tvorby šlemu
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Spárovací hmota
v oblastech
se silným zatížením

Pevné konstrukce
1. Spárovací hmota (PCI Pavifix® CEM
2. Kontaktní můstek (PCI Carrament®)
3. Maltové lože (např. PCI Novoment®

Klasická doprava vede k silnému namáhání cest a tím pádem

M1 Plus)

i spár mezi dlažebními prvky. Díky sacímu efektu odvalujících

4. Podkladní vrstva (např. pískové lože)

se pneumatik dochází k vymývání měkkých spár. Cementové

5. Vrstva štěrku jako ochrana proti mrazu

hmoty jsou proto trvanlivější i při velkém zatížení a rovněž

6. Zemina

odolávají rozmrazovacím prostředkům. V kombinaci s pevným
ložem z řady PCI, splňují všechny nároky na tyto komunikace.
Výrobky PCI tak vytvářejí kompaktní celek, který zajišťuje
dokonalý odvod vody z povrchu.

1
2
3
4
5
6
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PCI Pavifix® CEM namíchejte v homogenní směs a aplikujte do spár. Plochu omyjte jemným proudem vody.

Vodonepropustná cementová
spárovací hmota

PCI Pavifix® CEM
pro spárování kamenných kostek
 Vhodná pro vysoké zatížení dopravních

ostrůvků, pro kruhové objezdy,
autobusové zálivy a odvodňovací
kanály
 Pro spárování kamenných mozaik,

malých, velkých kamenných kostek
a štípaného kamene. Pro aplikaci
zaléváním
 Pro šířky spár 5–50 mm
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Maltové lože
pro pevné konstrukce

Pevné konstrukce
1. Spárovací hmota (PCI Pavifix® CEM,

Ať již pro zahradní cesty se štípaným kamenem nebo pro
kamenné komunikace – se systémem PCI budete vždy
v bezpečí.

PCI Pavifix® 1K Extra)
2. Kontaktní můstek (Carrament®)
3. Maltové lože (např. PCI Pavifix® DM,
PCI Novoment® M1 Plus)
4. Kombinovaný podklad odolný proti
namrzání včetně drenážního betonu

1
2
3
4
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PCI Carrament® použijte jako kontaktní můstek pro pokládku čerstvé do čerstvého.

Drenážní vodopropustná vrstva/potěr

Lepidlo pro tenké a střední lože

PCI Pavifix® DM

PCI Carrament® grau/weiß

pod desky z přírodního kamene

speciálně pro problémové přírodní kameny

a betonové dlaždice
 Jako podkladní (drenážní) vrstva pod desky

z přírodního kamene a betonové dlaždice
 Jako maltové (drenážní) lože pod desky

 Pro pokládku přírodního kamene citlivého

na probarvení a pro lepení umělého kamene
 Jako kontaktní můstek pro lepení

z přírodního kamene a betonové dlaždice

kamenných kostek

 Jako drenážní vrstva proti vzlínající vlhkosti

 Vodě a mrazu odolné

na drenážních podložkách
 Pro pěší komunikace a plochy zatížené

občasným provozem osobních automobilů

 Rychle vytvrzující
 Pro práci „čerstvé do čerstvého“
 Použití: v exteriéru a interiéru, na podlahy
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Dobrý základ
pro terasu

Řešení s nízkými nároky
na stavební výšku
1. Spárovací hmota (např. PCI Nanofug®
Premium, PCI Pericolor® Flex, PCI
Pavifix® 1K Extra)
2. Kontaktní můstek (PCI Carrament®)

Na základě kladných zkušeností při pokládce kamenných

3. Drenážní potěr

kostek se tento systém spolehlivě zabydlel i v oblasti balkonů

(PCI Epoxigrund 390 + křemičitý písek

a teras. Vzhledem k vysoké propustnosti vody dochází

zrnitosti 1– 4 mm)

k eliminaci následné akumulaci vody. Tím se docílí ochránění

4. Hydroizolace (PCI Seccoral® 1K nebo

celé plochy proti poškození mrazem a tvorbě vápenných

Seccoral® 2K Rapid)

výkvětů.

5. Vyrovnávka (např. PCI Pericret® nebo
PCI Polycret® K30 Rapid)

4

Spojovací můstek z PCI Carrament® vytváří nejen dobré spojení
s podkladem, ale také chrání přírodní kámen proti zbarvení.

Z PRAXE
12
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PCI Pavifix® DM promíchejte s vodou do

Vrstva může být, ale nemusí, aplikována na

Na takto připravený podklad se klade

vytvoření homogenní směsi.

drenážní podložky.

dlažba systémem čerstvé do čerstvého.

Drenážní vodopropustná vrstva/potěr

Křemičitý písek pro epoxidový
drenážní potěr (vrstvu)

PCI Pavifix® DM

Křemičitý písek frakce + PCI Epoxigrund 390
na savé a nesavé podklady
1– 4 mm

pod desky z přírodního kamene
a betonové dlaždice
 Jako podkladní (drenážní) vrstva pod

desky z přírodního kamene a betonové
dlaždice
 Jako maltové (drenážní) lože pod desky

z přírodního kamene a betonové dlaždice

pro balkóny a terasy
 Křemičitý písek pro vytvoření

epoxidového drenážního potěru

Epoxidové pojivo

 Dvoukomponentní nízkoviskózní pojivo
 Jako penetrace a pojivo pro epoxidové

potěry

 V kombinaci s PCI Epoxigrund 390
 Zrnitost 1– 4 mm

 Jako drenážní vrstva proti vzlínající

vlhkosti na drenážních podložkách
 Pro pěší komunikace a plochy zatížené

občasným provozem osobních
automobilů
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Přehled produktů
Lepidla/kontaktní můstky
Produkt

PCI Carrament® grau/weiß

PCI Pavifix® CEM

Rychle póry uzavírající lepidlo a kontaktní
můstek pro lepení přírodního kamene.

Cementová spárovací hmota zvláště vhodná
pro spárování přírodního kamene v oblastech
se silným dopravním zatížením, např. točny
ostrůvků, autobusové zálivy a odvodňovací
kanály. Metoda zaléváním.

–

ne

šedý/bílý

cementově šedý

Tloušťka vrstvy cca 1,5 mm

Šířka: 5–50 mm

Lepidlo pro tenké, střední a tekuté lože

Použití

Drenážní
Odstín

Šířka spáry / hloubka

Vodonepropustné spárovací hmoty
Cementová spárovací hmota pro spárování
přírodního kamene

Hloubka:
2/3 tloušťky kamene, min. 30 mm
2/3 tloušťky dlaždice, min. 10 mm

Spotřeba
Mozaiková dlažba (7 × 7 cm)
Malá dlažba (10 × 10 cm)
Velký formát dlažby (17 × 17 cm)

cca 2–2,5 kg prášku / m²

cca 11–13 kg prášku / m²
při mozaikové dlažbě (7 × 7 cm)
cca 9–11 kg prášku / m²
při malé dlažbě (10 × 10 cm)
cca 7–9 kg prášku / m²
při velkém formátu (17 × 17 cm)
(Spotřeba při tloušťce spáry 30 mm a šířce 10 mm)

Velikost balení

25 kg pytel

25 kg pytel

Jako kontaktní můstek nanášený koštětem,
štětcem nebo štětkou přímo na kámen.
Kostky jsou pokládány metodou „čerstvé do
čerstvého“.

Pro spárovaní dlažeb pevně spřažených
s podkladem. Aplikace zaléváním.

Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C
Spojovací můstek aplikujte metodou „čerstvé
do čerstvého“.

Teplota při zpracování:
+5 °C až +25 °C
Po cca 8 hodinách pochozí a odolná dešti.
Plné zatížení možné po cca 1 dni.

Zpracování

Použití
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Vodopropustné spárovací
PCI Pavifix® 1K Extra

Spárovací hmota pro dlažební kostky

Materiály pro maltové lože
PCI Pavifix® DM
Drenážní potěr

PCI Epoxigrund 390 +
křemičitý písek
Epoxidový drenážní potěr

+
Spárovací hmota pro dlažební kostky
z přírodního kamene a betonu na
chodnících a lehce zatížených plochách
automobilovým provozem v privátním
sektoru (terasy, zahradní cesty, garážové
vjezdy).

Drenážní potěr pod desky z přírodního kamene
a pro kladení dlažebních kostek.

Pro zhotovení drenážních potěrů na balkónech
a terasách. K vytvoření tenké vrstvy potřebné
při renovacích.

ano

ano

ano

béžový, šedý, antracit

šedý

šedý

Šířka: 3–50 mm

Tloušťka vrstvy:

Tloušťka vrstvy:

Hloubka:
min. 30 mm (pochozí)
min. 40 mm (pojízdná)

cca 20 mm jako spřažený potěr
cca 50 mm na drenážní podložku
cca 50 mm jako lože

od 20 mm jako oddělovací vrstva nebo jako
spřažený potěr

cca 8,5 kg/m²
při mozaikové dlažbě (6 × 6 cm)
cca 8,5 kg/m²
při malé dlažbě (10 × 10 cm)
cca 3,1 kg/m²
při velkém formátu (16 ×16 cm)

cca 1,8 kg/m² prášku na 1 mm tloušťky

Křemičitý písek: cca 1,6 kg/m² na 1 mm
tloušťky
Epoxidové pojivo: cca 70 g/m² na 1 mm
tloušťky
Jako epoxidový drenážní potěr:
cca 1,7 kg/m² na 1 mm tloušťky

(Spotřeba při tloušťce spáry 30 mm a šířce 5 mm)

25 kg balení

25 kg pytel

25 kg pytel křemičitého písku frakce 1–4 mm +
1 kg kombinovaného balení epoxidového
pojiva

Určená k přímému použití.

Jednokomponentní pouze s vodou mísitelný.
Jako drenážní lože nebo malta pro kladení
dlažeb.

Smíchejte oba komponenty v homogenní
směs. Smícháním 1 kg PCI Epoxigrund 390
s 25 kg křemičitého písku o frakci 1–4 mm
vytvoříte epoxidový drenážní potěr.

Pro spárování dlažebních kostek
a štípaného kamene na pevných
podkladech.
Teplota při zpracování:
+5 °C až +25 °C
Po cca 8 hodinách pochozí a odolná dešti.
Plné zatížení po cca 3 dnech.

Teplota při zpracování:
+5 °C až +25 °C
Po cca 8 hod. pochozí, pokládat přímo do
potěru, nebo na vytvrzený po 24 hodinách.

Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C
Po 8 hodinách pochozí a možné osadit
dlažbou.
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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

Platnost od 1. 3. 2021.
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

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

Váš prodejce:

