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Struktura systému
a systémové produkty
Příprava podkladu a izolace
1

2

Vyrovnání
podkladu

PCI Polycret® K30 rapid

Izolace

PCI Seccoral® 2K Rapid

Rychlá vyrovnávací malta pro vyrovnávání ploch
a k tvorbě spádových klínů.

2a

Rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka pro izolaci
pod keramickými obklady.

PCI Pecitape® 120
a komponenty PCI Pecitape®
Izolační páska pro izolaci napojení vodorovné
a svislé konstrukce včetně komponentů pro
izolaci vnitřních a vnějších rohů.

Pokládání keramických obkladů
3

PCI Flexmörtel® Premium

Lepidlo na obklady

Speciální cementové lepidlo pro kladení dlažeb
v exteriéru s eliminací vápenných výluhů.

4

PCI Nanofug® Premium

Spárovací hmota

Univerzální spárovací hmota
zejména pro obklady ze slinuté keramiky
a kameniny.
5

Tmely

PCI Elritan® 140

PCI Silcofug® E

Polyuretanový tmel, univerzální, pro interiéry
a exteriéry (pouze v šedém odstínu).

Trvale pružný silikon pro interiéry a exteriéry.

Pokládka dlažeb z přírodního kamene
6

7

8

Lepidla na lepení
přírodního kamene

PCI Carrament®

Spárovací hmota

PCI Carrafug®

PCI Nanofug® Premium

Speciální spárovací hmota pro obklady
z přírodního kamene.

Univerzální spárovací hmota zejména pro obklady
ze slinuté keramiky a kameniny. Také pro všechny
typy přírodního kamene.

Tmely

Speciální cementové lepidlo pro pokládku
přírodního kamene do středního lože.

PCI Carraferm®
Neutrální silikonový těsnicí tmel
pro přírodní kámen.

Doplňkový sortiment

2

PCI Gisogrund® 404

PCI Elastoprimer 145

PCI Epoxigrund 390

Univerzální penetrace.

Penetrační nátěr k úpravě podkladu
při těsnění spár.

Epoxidová penetrace/pojivo.

Systémová skladba
Stručný popis:
Se systémem pro balkóny a terasy
„PCI Systém – pro balkón a terasu“
je možné bezpečně klást obklady
a dlažby na balkónech a terasách, tedy
na podlahových plochách, které jsou
vystavovány enormním povětrnostním
vlivům, silným a náhlým výkyvům teplot
i vlivům deště a mrazu. Garance kvality je
zabezpečena díky unikátním vlastnostem
hydroizolační stěrky a lepidla.

Výhody systému:


Optimalizován pro dokonalou izolaci
a funkční provedení v exteriérech.



Ideální pro pokládku velkoformátové
dlažby v exteriéru.

waterdrop
effect

resistance
effect

protection
effect

3

PCI Polycret® K30 Rapid

Pro perfektní podklad
Hravě zvládne vyrovnání větších nerovností a provedení
spádových ploch na balkónech a terasách. Jedinečnou výhodou
při práci v exteriéru a v případě nízkých teplot je možnost
obkládání již po dvou hodinách.
Při zpracování přesvědčí zvýšená pevnost, jemná struktura
a poddajnost při aplikaci.

Všechny výhody pohromadě:


tloušťka vrstvy 3 – 40 mm



zrychlené vytvrzení i při nízkých teplotách



skvělé zpracování s vysokou výslednou pevností

PCI Seccoral® 2K Rapid

Spolehlivost ve všech ohledech
PCI Seccoral® 2K Rapid nabízí maximální spolehlivost při

Všechny výhody pohromadě:

pohodlném zpracování.



V případě potřeby rychlé izolace pod keramickými obklady



izolace pro třídy odolnosti proti vlhkosti A, A0, B, B0 (vysoká
zatížení)

v exteriéru je izolační stěrka PCI Seccoral 2K Rapid tou

minimální nároky na čas díky možnosti rychlého zakrytí
obklady

®

nejlepší volbou. Díky rychlému vytvrzení mohou být následné



ekonomická díky nízké spotřebě

práce prováděny téměř okamžitě, neboť PCI Seccoral® 2K



komfortní zpracování díky krémové konzistenci

Rapid lze obkládat již po 4 hodinách. Krémová konzistence
umožňuje pohodlnou práci i na velkých plochách, a zároveň
šetří síly řemeslníka. Díky skvělé pružnosti dokáže překlenovat
i dodatečně vzniklé trhliny, a tím umocňuje dokonalou izolaci
celé plochy.
PCI Seccoral® 2K Rapid je bez zápachu, s velmi nízkou
spotřebou 2,5 kg/m2. Ve spojení s lepidly PCI nabízí roky
ověřenou spolehlivost.
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PCI Flexmörtel® Premium

Špičkový výkon pro jakoukoli aplikaci
PCI Flexmörtel® Premium nabízí maximální spolehlivost
a univerzální použití. Dokonalé překlenutí pohybu mezi
vodorovnými vrstvami předurčuje toto lepidlo zvláště pro
kritické podklady. Pokládka velkoformátových dlažeb na
vytápěných potěrech rovněž není problémem, jakož i pokládka
velkoformátových dlažeb v exteriéru.

Všechny výhody pohromadě:


lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru, na podlahu



vysoká pevnost v tahu, klasifikace C2FE S1



s eliminací vápenných výluhů



kompaktnost, nehrozí sedání těžkých podlahových prvků



velmi nízký obsah emisí, GEV EMICODE EC1 PLUS R



vyvinuto přímo pro náročné podmínky v exteriéru
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Barevné spektrum
kopírující trendy moderní doby
Unikátní spárovací hmota PCI Nanofug® Premium nabízí

Její použití je možné všude tam, kde jsou vyžadovány povrchy

20 barevných tónů ve čtyřech úrovních a maximum flexibility.

imitující dřevo a povrchy inspirované přírodou, a to i ve vlhkých

Zemité tóny zaměřila společnost PCI směrem k povrchům

prostorech s důrazem na trvalý design se zachováním všech

obkladů imitujících dřevo. To umožňuje obkladači do budoucna

hygienických požadavků.

ještě lépe si vyhrát s harmonií barev a barevnými kontrasty.
Pružný tmel PCI Silcofug® E je barevně dokonale sladěn
Díky barevným tónům vznikají se spárovací hmotou

s barevnou škálou PCI Nanofug® Premium a vytváří společně se

PCI Nanofug Premium obklady, které odpovídají požadavkům

spárovací hmotou dokonalou harmonii.

®

přirozenosti, korespondujícím s nejnovějšími trendy současnosti.

Univerzální spárovací hmota

Pružný tmel

PCI Nanofug® Premium

PCI Silcofug® E

ideální pro obklady ze skla a slinuté keramiky

pro použití v interiéru a exteriéru

 pro použití v interiéru a exteriéru, na stěny

 elastický silikonový tmel

a podlahy

 připraven k okamžitému použití

 pro spáry v šířce od 1 do 10 mm

 na acetátovém základu

 easytoclean efekt, velmi lehce čistitelný

 k tmelení rohových, spojovacích a dilatačních spár

 jednolité probarvení a jemný povrch
 zvýšená odolnost proti kyselým domácím čisticím

prostředkům
 vylepšená ochrana proti určitým plísním

a mikroorganismům
 emná, poddajná konzistence a pohodlné

zpracování
 vhodná také pro obklady z kameniny
 vhodná pro přírodní kámen citlivý na zabarvení
 rychle pochozí (po dvou hodinách)
 vysoká odolnost proti otěru CG2 WA ČSN

EN 13888
 velmi nízký obsah emisí, GEV EMICODE EC1

PLUS R

6

v sanitárních prostorech, bazénech a rovněž na
balkónech a terasách
 uzavření povrchu u drážek pro sklo u oken ze

dřeva, eloxovaný a neeloxovaný hliník
 odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření,

proti běžně dostupným domácím čisticím
a dezinfekčním prostředkům
 velmi nízký obsah emisí, GEV EMICODE

EC1 PLUS

Praktické rady
Návrh základové desky je nutné provést dle příslušných norem
a musí jej řešit projektová dokumentace. Vedle správné volby

Nanášení PCI Seccoral® 2K Rapid

izolačního materiálu je také důležitá minimální tloušťka vrstvy
vyschlé hydroizolační stěrky.
Pro různé izolační materiály jsou závazné následující
tloušťky minimální vrstvy vyschlé stěrky:
 kombinace prášek + disperze (stěrka)

2,0 mm

(viz obr. 1 a 2)
 izolace na bázi reaktivní pryskyřice

1,0 mm

Při práci průběžně kontrolujte vrstvu hydroizolační stěrky.
Zde bychom chtěli uvést některé způsoby, kterými je možné
provést kontrolu.

1. Po nanesení první vrstvy je nutné nanést i druhou vrstvu izolace.

1. Kontrola výpočtem
Kontrola spotřebovaného množství ve srovnání s kalkulovaným
množstvím.

2. Fyzická kontrola
Měření tloušťky vrstvy v čerstvém i vytvrzeném stavu. Na
základě tohoto měření musí být zajištěno, aby vzniklá chybná
místa byla řádně přeizolována.
2. Hotová hydroizolační stěrka: celková její tloušťka po vytvrzení musí
být minimálně 2 mm.

Všeobecné pokyny
Pro pokládku v exteriérech se po desetiletých zkušenostech

změnách. Vzniklé napětí se musí uvolnit v dilatacích, jinak

osvědčila dvousložková hydroizolace (kombinace suché směsi

dochází k destrukci, která se nejčastěji projeví v pohledové

a disperze), u které oceníte především komfortní použití,

vrstvě (praskliny, odlepení dlažby atd.).

vynikající vlastnosti, spolehlivost a dlouhou životnost.
Vedle hydroizolace hraje pro dlouhotrvající životnost rozhodující

Dbejte na správné umístění dilatací především u formátů

roli především dostatečný sklon spádové konstrukce, správná

dlažby nad 40 cm × 40 cm (velké formáty) a u tmavých odstínů

volba dlažby (především barva a formát), rozložení dilatačních

dlažby (více se na slunci ohřívají). V některých případech je

spár a kvalita použitých materiálů.

nutné provést každou spáru jako dilataci (formáty větší než
60 cm × 60 cm).

Spádová vrstva o sklonu minimálně 1,5 % se tvoří vždy jako
spřažená vrstva (nesmí se od podkladu oddělit) s podkladovou

Rozdělení dilatací

nosnou (betonovou) deskou.

Rozmístění dilatačních spár po maximálně 2,5 metrech nezávisle na formátu
desky

Volba velikosti dlažby spolu s barvou má zásadní vliv na tlaky
a napětí, které v dlažbě vznikají vlivem různé délkové teplotní
roztažnosti dlažby a podkladu (typicky betonu) při teplotních

Maximální délka hrany obkladu 60 cm*
Šířka dilatační spáry musí činit minimálně 5 mm
Dilatační spáry v podkladu musí být v dlažbě přiznány
*Při použití formátů s délkou hrany větší než 60 cm musí být kontaktován technik PCI.
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Technologický návod pro pokládku
1. Požadavky na podklad


Podklad musí být čistý, pevný, nosný, suchý nebo mírně vlhký,



savý, bez zbytků lepidel nebo jiných nesoudržných vrstev.


Povrch vestavných prvků (okapový plech) musí lícovat

stranu terasy nebo balkónu.


s připraveným povrchem nebo musí být zapuštěn hlouběji.


Sloupky zábradlí se montují výhradně na čelní nebo spodní
Nespřažené potěry (potěry na dělicích a izolačních vrstvách)
musí být v jednotné tloušťce minimálně 5 cm silné.

Existující trhliny je třeba sešít pryskyřicí PCI Apogel SH
®

a sponek pro sešívání trhlin.

1

Ostré hrany a hrany s otřepy je třeba zbrousit.

2

Podklad předem navlhčit. Zamezit tvorbě kaluží.

2. Tvorba spádové vrstvy / vyrovnání podkladu




Sklon musí být minimálně 1,5 %, u nedokonale rovného

Formáty dlažeb větší než 0,10 m2 vyžadují rovinnost podkladu,

podkladu minimálně 2,0 %.

která překračuje běžné požadavky. K dosažení dokonalé

Hrubé povrchy je třeba vyrovnat pomocí PCI Polycret® K30

rovinnosti doporučujeme použít PCI Polycret® K30 Rapid

Rapid nebo PCI Flexmörtel® Premium.

nebo PCI Flexmörtel® Premium.

3

4

Podklad je nutné vyspravit, případně vytvořit dostatečný sklon
1,5–2,0 % pomocí PCI Polycret® K30 Rapid.

8



Při tvorbě spádové vrstvy nejdříve vytvořte dva vodící pásy tak, aby
vodící lať byla v požadovaném sklonu. Poté stáhněte povrch latí do
roviny.

5

6

Po cca 60 minutách je možné plochu vyhladit a dorovnat, např.
pomocí hliníkové lišty.

Hotová spádová vrstva.

3. Penetrace podkladů
Dřevěné a plastové prvky (mimo PE a PP, které nejsou vhodné) je potřeba zbrousit, prach po broušení vysát a očistit pomocí
universálního ředidla. Vhodné kovové podklady očistěte pomocí universálního ředidla.
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Podklad očistěte pomocí vhodného ředidla.

Podklad napenetrujte vhodnou penetrací (viz tabulka).

Základní nátěr

Plast

Dřevo

Starý keramický obklad,
obklady z přírodního
kamene

Beton, cementový
potěr, nivelace

Hliník, zinkový plech,
ušlechtilá ocel

Základní nátěr

PCI Epoxigrund 390

PCI Epoxigrund 390

PCI Gisogrund® 404

PCI Seccoral® 2K Rapid

PCI Elastoprimer 145

4. Hydroizolace – těsnící pásky a rohová těsnění
9a

Těsnicí pásku PCI Pecitape® 120 nalepte do hydroizolační stěrky
PCI Seccoral® 2K Rapid.

9b

Umístěte rohové těsnění PCI Pecitape® 90° I/A do hydroizolační
stěrky PCI Seccoral® 2K Rapid.
9

5. Hydroizolace


Předepsaná tloušťka hydroizolační stěrky je po vyschnutí minimálně 2,0 mm (pro 2 vrstvy).

10

Podklad je třeba předem navlhčit tak, aby byl matný. Nesmí vznikat
louže.

12a

Na kontaktní vrstvu se nanáší PCI Seccoral® 2K Rapid pomocí
hladítka se zubem 6 mm.

13

Čelní strana se izoluje pomocí PCI Seccoral® 2K Rapid
(u balkónů až po okapnice).

10

11

Naneste kontaktní vrstvu.

12b

Nanesenou vrstvu je potřeba srovnat hladítkem.

14

Po cca 4 hodinách se nanáší druhou vrstvu. Tloušťka vyschlého
souvrství hydroizolace by měla být minimálně 2 mm.

6. Položení dlažby
Položen může být jakýkoliv formát až do velikosti 150 × 75 cm

U formátů větších než 0,10 m2 provedeme i záškrab rubové

určený pro použití v exteriérech a schválený výrobcem keramiky.

strany dlažby. Dlažbu dokonale usadíme stejnoměrným tlakem

Výrobci keramiky jsou přesně definováni společností PCI a nelze

do lepidla a dorovnáme opakovaným posunem. Lepidlo, které

je zaměňovat. Předepsaní výrobci a jejich produktové řady jsou

se vytlačí ze spár, je nutné vyškrábnout a znečištěné okraje spár

průběžně aktualizovány – pro více informací kontaktujte svého

vyčistit.

odborného poradce nebo navštivte náš web.

Správné vyrovnání a příprava podkladu musí být zkontrolována na
začátku pokládky a namátkově během postupu prací.

Při pokládce musí být dlažba přilepena k podkladu minimálně

Rovinnost dlažby je třeba před pokládkou zkontrolovat.

90 % svého povrchu. Z tohoto důvodu používáme lepidla pro

V případě zdeformované dlažby (odchylka ≥ 1 mm od diagonály)

lepení do tekutého lože.

musí být nerovnost vyrovnána nanesením lepidla na rubovou

Při nanášení lepidla nejprve provedeme kontaktní vrstvu

stanu dlažby.

(záškrab) a poté naneseme lepidlo pomocí hladítka s vhodnou
velikostí zubu v závislosti na podkladu a velikosti lepeného

Pokládka dlažby nesmí být prováděna na vazbu!

střepu.

V případě plánované pokládky za chladného počasí kontaktujte
prosím náš technický servis.

15

Provedení záškrabu na podklad PCI Flexmörtel® Premium.

17

Provedení záškrabu na dlažbu.

16

Nanesení PCI Flexmörtel® Premium hladítkem s dostatečnou velikostí
zubu v závislosti na podkladu.

18

Usazení obkladu na požadované místo pomocí stejnoměrného tlaku
a dorovnání mírným pohybem.

11

7. Spárování
Nevyspárovaná dlažba musí být chráněna před deštěm
a vlhkostí například igelitovou fólií. Šířka spár nesmí být menší
než 5 mm.
Při rozvrhu dilatačních spár musí být zohledněny pokyny dle
tabulky „Rozdělení dilatací“.
Dilatační spáry v podkladu (v betonové desce) musí být v dlažbě
přiznány.

19

Vyspárování dlažby pomocí PCI Nanofug® Premium.

21

Uzavření dilatačních spár pomocí PCI Elritan® 140

20

Čištění přebytečné spárovací hmoty.

22

Vyhlazení čerstvě nanesené spárovací hmoty v dilatacích.

nebo PCI Silcofug® E.

Prodloužená záruka je poskytována pouze řemeslníkům, kteří prošli naším odborným školením a kteří jsou držiteli
certifikátu na tento systém.
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Již od svého založení v roce 1950 je společnost
PCI pojmem, který je v oblasti stavební chemie
vnímán jako spojení špičkových technologií, inovací
a nadstandardního servisu.

Kv

PCI vždy na vaší straně

PCI nabízí kompletní škálu produktů stavební chemie, které
umožňují profesionálům z oblasti stavebnictví efektivní
a bezpečné provedení práce s produkty nejvyšší kvality.

konstrukcí a systémy pro podlaháře.

ce
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lepení obkladů a dlažeb, sanace a izolace železobetonových

is

interiérové barvy, materiály pro ochranu dřeva, produkty pro
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V jejím portfoliu jsou zahrnuty zateplovací systémy a fasády,
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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:

