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Kritické podklady – příklady z praxe

Popraskané potěry, u kterých je sešívání prasklin

Vyplněná místa v potěru, např. v případě

Různé typy podkladů v jedné místnosti představují

pomocí pryskyřic velmi těžko řešitelné a náročné.

vybourání příček nebo v oblasti dveří. Zde je velké

velké riziko vzniku trhlin vzhledem k různým

riziko vypraskání v oblasti napojení. Běžně je nutné

vlastnostem podkladů. Hrozí zde riziko rozdílného

toto napojení řešit dodatečně pomocí sešívání za

pnutí.

pomocí pryskyřic.

PCI armovací systém je praktické řešení
pro renovaci nevyhovujících a kritických
podkladů
Ve stavebnictví je nejdůležitější oblastí sanace a renovace.

Veškeré plochy se sjednotí v bezproblémový celek.

Často je nutné najít řešení, která budou funkční a zároveň rychlá
a hospodárná.

Přednosti:
Díky vysoké pevnosti v tahu tohoto systému je možné

Pro renovaci podkladů nabízí PCI jednoduché řešení, které

„přemostit“ nebo také „neutralizovat“ praskliny do šířky 3 mm

tyto požadavky naprosto splňuje.

v kombinaci s armovací podložkou PCI Armiermatte GFS
dokonce až do šířky 5 mm!

Díky na sebe navazujícímu systémovému řešení
speciálních PCI armovacích vložek PCI Armiermatte GFM

Vznikne tak vrstva pro pokládku dlažeb nebo všech ostatních

a PCI Armiermatte GFS a vlákny vyztužené stěrky PCI Periplan®

typů podlahovin. Proto již není nutné velmi náročné sešívání

Extra je možné zcela bezproblémově vytvořit vrstvu vhodnou

trhlin pryskyřicemi nebo dokonce odstranění poškozených

pro následnou pokládku podlahových krytin. A to např. na tyto

potěrů. Proti klasickým podložkám umí armovací systém od

nevyhovující podklady:

PCI nejenom „přemostit“ praskliny, ale dokáže absorbovat pnutí
a má stabilizující účinek na stávající podklad.

 na potěry s trhlinami,
 na podklady s rizikem vzniku trhlin,
 na místa s různými typy podkladů,
 na podklady s vysokým pohybem (např. prkenné podlahy)
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Níže uvedený graf ukazuje, k jak velkému průhybu testovacího
vzorku došlo před jeho destrukcí. Testovány byly jak
PCI Periplan® Extra bez PCI Armiermatte GFM, tak i s vloženou
podložkou PCI Armiermatte GFM a PCI Armiermatte GFM +
GFS.
Díky zpevnění pomocí sítí PCI Armiermatte se dosáhne stability
podkladu a následného sjednocení celé plochy.

Zvláštnosti armovací vložky GFM:
Armovací vložka GFM je vyrobena ze skleněných vláken, která
jsou spojena speciálně vyvinutou fixací, která nemá žádný
negativní vliv na doporučenou PCI samonivelační stěrku (vlákna
jsou ve stěrce plošně a rovnoměrně horizontálně rozptýlena
a nebrání zpracovatelnosti).
Staré prkenné podlahy se mohou prohýbat
a hrozí i riziko vibrací.

tloušťka vrstvy 10 mm
20

Dosažený průhyb v mm před destrukcí [mm]

15

Na rozdíl od oddělovacích podložek tento systém nejen

10

překlenuje problematický podklad, ale jej i v celé ploše vyztužuje
(PCI armovací systém neřeší problémy se statikou stavby).
5

Pro zjištění funkčnosti celého systému byly provedeny zkoušky
na Technické univerzitě v Mnichově na vzorku o síle 10 mm.
0

PCI Periplan® Extra

PCI Periplan® Extra +
GFM

PCI Periplan® Extra +
GFM + GFS

Průhyb v mm – Fmax PCI Periplan® Extra samostatně a s PCI Armiermatte GFM
při tloušťce vrstvy 10 mm (grafické znázornění – zkoušky Technické univerzity
v Mnichově).

Armovací systém PCI:
Kreativní a geniálně jednoduchý systém
s mnoha přednostmi:
 jednoduché zpracování
 rychlé řešení
 mnohostranné využití
 vysoká bezpečnost
 nízká tloušťka (od 5 mm)
 ekonomické řešení – minimální časová náročnost
Na fotografii je zachyceno extrémní namáhání, kterému dokáže
odolávat nivelační stěrka PCI Periplan® Extra, když je vyztužena pomocí
PCI Armiermatte GFM + GFS.
3

1.

3.

Pokládka

Následně

PCI Armiermatte GFS

připravte díly

do čerstvé stěrky.

PCI Armiermatte
GFM, na požadovaný
rozměr lze dobře dělit
nůžkami.

2.

4.

Přilepená armovací síť

PCI Armiermatte

PCI Armiermatte GFS.

GFM se pokládá
na podklad
napenetrovaný
PCI Gisogrund 404.

Zpracování armovacího systému PCI
jednoduše a rychle
Podklad/příprava podkladu

Pokládka výztužných sítí

Armovací systém PCI je možno použít na všechny typy

Pokud jsou v podkladu trhliny větší než 3 mm, je nutné tyto

podkladů, pro které je také vhodná doporučená PCI

trhliny překlenout pomocí PCI Armiermatte GFS. Následně pak

samonivelační stěrka (viz str. 7). Postup při přípravě podkladu

na celou plochu rozprostřít armovací síť PCI Armiermatte GFM.

je stejný jako při standardním nivelování podkladu (viz odstavec
„Příprava podkladu“ v technických listech či etiketách

Armovací vložka PCI Armiermatte GFM

u jednotlivých materiálů). Podklad musí být suchý, čistý bez

Armovací vložka PCI Armiermatte GFM se pokládá na

nesoudržných a oddělujících se vrstev. Podklad musí být rovněž

připravený podklad celoplošně s přesahem cca 1 cm. Stříhá

bez zbytků olejů a vosků.

se pomocí nůžek. K zalití armovací sítě použijte nivelační
stěrku PCI Periplan® Extra, lze rovněž použít PCI Zemtec® 1K,

Všechny dilatace v podkladu musejí být převzaty až do dlažby

popřípadě PCI Pericem® 515 (viz strana 5).

(pokud není použito překlenovací podložky PCI Pecilastic U).
®

Sešívací vložka PCI Armiermatte GFS (v případě
nutnosti):

Trhliny v podkladu nemusí být dopředu vyspraveny!

Penetrace

Svazky vláken je nutné položit napříč přes prasklinu. Sešívací

Podklad napenetrujte celoplošně pomocí PCI Gisogrund 404

vložku PCI Armiermatte GFS se nepokládá s přesahem,

postupujte podle podrobných pokynů v technickém listu

jednotlivé díly se pouze těsně sesadí k sobě.

®

výrobku.
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5.

7.

Rozprostřete

Stěrku rozprostřete

PCI Armiermatte GFM

hladkým hladítkem

na podklad určený

(nepoužiívejte zubaté

k renovaci.

rakle).

6.

8.

Zalijte PCI

Samonivelační

samonivelační

stěrku provzdušněte

stěrkou. Minimální

nivelačním válečkem

tloušťka 5 mm.

(ježkem).

Vzdálenost jednotlivých svazků vláken by v tomto místě měla být
přibližně stejná jako v ploše. Minimální šířka pásu je 60 cm (tzn.

Z praxe:

min. 30 cm pásu na každou stranu praskliny).

Pro překlenování trhlin pouze v betonu a ke
sjednocování pevných podkladů (vyjma dřevěných) lze

Sešívací vložka GFS se nastříhá v požadovaném množství

použit jako součást armovacího systému samonivelační

pomocí nůžek. K okolí praskliny je nutné aplikovat

stěrku PCI Pericem® 515.

v požadované šířce stěrku, do které se vkládají jednotlivé díly
armovací sítě PCI Armiermatte GFS. Každý díl je nutné řádně

V případě stabilních podkladů z DTD nebo OSB desek

zatlačit do stěrky. Po vyschnutí celou plochu napenetrujte

lze použít jako součást armovacího systému i hybridní

PCI Gisogrund 404.

stěrku PCI Pericem® Vario.

Následně celou plochu vyrovnejte pomocí doporučené

Před použitím materiálů PCI Pericem® 515 a PCI Pericem®

samonivelační stěrky PCI.

Vario kontaktujte náš technický servis.

Vyrovnání podkladu

Rovněž nezapomeňte při tloušťkách od 5 mm používat

®

Vlákny vyztuženou nivelační stěrku PCI Periplan® Extra

vždy okrajový dilatační pásek.

nebo PCI Zemtec 1K, popřípadě PCI Pericem 515,
®

®

PCI Pericem® Vario (viz obrázek na str. 6) aplikujte dle pokynů
v příslušných technických listech. Je nutné dodržet minimální
tloušťku vrstvy 5 mm. Stěrku rozprostřete rovným hladítkem
(nepoužívejte zubaté rakle) a následně celou plochu sjednoťte
odvzdušňovacím válečkem.
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Systémová skladba a systémové produkty
pod jednou střechou:
Konstrukční schéma překlenutí trhlin v podkladu s PCI Armiermatte GFM + GFS
a PCI vyrovnávací stěrkou
1. Podklad připravte dle pokynů
v technických listech, trhliny není
potřeba před aplikací armovacího
systému speciálně upravovat.
2. Penetrace PCI Gisogrund® 404.
3. Pokud je to nutné PCI Armiermatte
GFS vlepte přes trhliny v podkladu.
4. PCI Armiermatte GFM (celoplošně)
rozprostřít.
5. Zalijte armovací vložku
PCI Armiermatte do PCI Periplan®
Extra, PCI Zemtec® 1K popřípadě
do PCI Pericem® 515, PCI Pericem®
Vario. Min. tloušťka 5 mm.

5. PCI Periplan® Extra,
PCI Zemtec® 1K,
(PCI Pericem® 515,
PCI Pericem® Vario)
4. PCI Armiermatte GFM
3. PCI Armiermatte GFS
2. PCI Gisogrund® 404
1. Podklad

Armovací vložka

PCI Armiermatte GFM
Oblasti použití
 K zesílení a zvýšení tahové pevnosti
u vhodných PCI samonivelačních stěrek
ve vrstvách od 5 mm.
 Na popraskané podklady s viditelnými
trhlinami.
 Na různorodé podklady, u kterých lze
očekávat jejich následné popraskání.
 Na podklady, které vykazuji lehký pohyb
(např. prkenné podklady).
 Na podklady s prasklinami do šířky cca
3 mm a s nízkým pohybem.

Vlastnosti produktu
 Vlákna jsou odolná vůči alkáliím, jsou








dlouhodobě odolná jak v kyselém, tak
v zásaditém prostředí. Délka vláken
cca 75 mm.
Vysoká tahová pevnost a vyšší modul
pružnosti zvyšují PCI samonivelačním
stěrkám pevnosti v tahu a tahu za ohybu.
Jednoduchá aplikace.
Výrazné urychleni práce.
Vysoká bezpečnost při aplikaci.
Velmi nízká tloušťka celého systému
(od 5 mm) ve srovnání např. s novými OSB
deskami.

Velikost balení
100 × 0,9 m role

Sešívací vložka

PCI Armiermatte GFS
Oblasti použití
 K zesílení a zvýšení tahové pevnosti
u vhodných PCI samonivelačních stěrek ve
vrstvách od 5 mm.
 Na popraskané podklady s viditelnými
trhlinami.
 Na různorodé podklady, u kterých lze
očekávat jejich následné popraskání.
 Na podklady, které vykazuji lehký pohyb
(např. prkenné podklady).
 Jako doplněk PCI Armovací vložky GFM pro
podklady s prasklinami od 3 mm do 5 mm
a pro podklady s očekávanými pohyby.
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Vlastnosti produktu
 Vlákna jsou odolná vůči alkáliím, jsou








dlouhodobě odolná jak v kyselém, tak
v zásaditém prostředí.
Vysoká tahová pevnost a vyšší modul
pružnosti zvyšují PCI samonivelačním
stěrkám pevnosti v tahu a tahu za ohybu.
Jednoduchá aplikace.
Výrazné urychleni práce.
Vysoká bezpečnost při aplikaci.
Velmi nízká tloušťka celého systému
(od 5 mm) ve srovnání např. s novými OSB
deskami.

Velikost balení
45 × 0,8 m role

Univerzální disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel

PCI Gisogrund® 404
Oblasti použití
 Pro přípravu savých, hladkých a porézních
podkladů včetně litého asfaltu.
 Speciální penetrační nátěr pod cementová
lepidla a samonivelační hmoty PCI.
 Penetrační nátěr na anhydritové
a magnezitové potěry.
 Speciální podkladový nátěr na dřevěné
podlahy, dřevotřískové a OSB desky,
na keramické dlaždice, kde se počítá
s nanesením vyrovnávacích stěrek a lepidel.
 Zaručuje vysokou pevnost spoje a přilnavost
obkladů i potěrů.
 Použití v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti produktu
 Jednosložková penetrace na bázi

akrylátových pryskyřic.
 Certifikace: EC1 PLUS

Spotřeba
0,10–0,20 l

Velikost balení
20 l
5l

Samonivelační stěrka s vláknem

PCI Periplan® Extra
Oblasti použití

Vlastnosti produktu

 K vyrovnání a opravě dřevěných

 Cementová samonivelační stěrka pro

a dřevotřískových podlah od 3 do 60 mm.

tloušťky 3–60 mm.

 Vhodná pro podlahová vytápění.

 Klasifikace: CT-C25-F6 dle ČSN EN 13813

 Vyztužená vlákny, proto vhodná pro

 Pevnost v tlaku min. 25 MPa.

problematické podklady.
 Rychle vytvrzuje, pochůzná po 3 hodinách.
 Použití v interiéru, na podlahy v suchých
prostorách.

 Se sníženou prašností.

Spotřeba
1,6 kg/1 mm
Velikost balení
25 kg

Samonivelační stěrka pro průmyslové podlahy

PCI Zemtec® 1K
Oblasti použití

Vlastnosti produktu

 K vyrovnání nerovných betonových podlah

 Cementová finální samonivelační stěrka

a potěrů.
 Díky vyztužení vlákny vhodná do lehčích

průmyslových provozů.
 Pro vnitřní suché prostory skladů, dílen,

sklepů, garáží v síle nanášení od 3 do
30 mm.
 Na problematická místa, kde hrozí odtržení
podkladů.
 Použití v interiéru, na podlahy.

vyztužená vlákny.
 Pro tloušťky vrstev 3–30 mm.
 Klasifikace: CT-C25-F6-AR0,5 dle

ČSN EN 13813
 Pevnost v tlaku min. 25 MPa.

Spotřeba
1,6 kg/1 mm
Velikost balení
25 kg
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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:

