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Niezawodny, bezpieczny i zatwierdzony System PCI
Pomieszczenia Mokre
Bezpieczeństwo i doświadczenie

• Toalety, łazienki i pod ogrzewaczami wody

PCI od ponad 25 lat produkuje materiały dedykowane do pomieszczeń mokrych

Tutaj należy położyć uszczelnienie na podłodze. Uszczelnienie powinno

wykładanych płytkami. PCI jest wiodącym producentem na rynku niemieckim

sięgać do wysokości min. 50 mm na ścianie.

i posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji materiałów do płytek i okładzin
ceramicznych. PCI jest częścią BASF - największej firmy chemicznej na świecie.

Wysoka paroszczelność
System PCI Pomieszczenia Mokre z preparatem gruntującym Wadian cechuje

Czy system jest zatwierdzony?

wyjątkowo wysoka paroszczelność. Utworzenie izolacji daje ochronę przed

Tak, system zatwierdzono zgodnie z ETAG 022 i

wodą, a także parą wodną, której cząsteczki mają mniejszy rozmiar niż czą-

ETA-12/0578 z 2014/04/01 oraz ETA 13/0766

steczki wody. Paroszczelność 35 SD, a więc bardzo dobry margines ponad
limit > 10 SD.

Gdzie w pomieszczeniu mokrym można stosować System
PCI Pomieszczenia Mokre?

System PCI Pomieszczenia Mokre jest zatwierdzony i posiada aprobatę zgodną

• Na wszystkich ścianach i posadzce

z ETAG 022. Testy symulowały 25-letnie użytkowanie łazienki.

• Na podłożu z płyt, betonu i gipsu
Płyty powinny być mocne i stabilne. Płyty wiórowe 22 mm należy wzmocnić

Wszystkie materiały użyte w tej instrukcji zostały opracowane przez BASF i mają

wylewką lub zaprawą wyrównawczą, zależnie od wybranej konstrukcji.

zastosowanie do materiałów PCI. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz wykonać

Zgodnie z wymogami TEK 10
• System PCI Pomieszczenia Mokre należy położyć na wszystkich ścianach strefy
mokrej i na całej posadzce.
• Jeśli część ściany zewnętrznej wchodzi w zakres strefy mokrej, należy na nią
nałożyć izolację przeciwwilgociową przed uszczelnieniem.

kopię lub użyć element treści. Nielegalne kopiowanie jest zabronione.
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Strefy mokre w pomieszczeniu mokrym
Strefa mokra
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Ściany przy wannie/prysznicu i powierzchnie ścian
w odległości min. 1 metr od tych urządzeń oraz
cała powierzchnia podłogi.
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Jeśli ściana zewnętrzna wchodzi w strefę mokrą,
należy potraktować ją najpierw barierą przeciwwil-
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gociową Wadian.
Ściana oddzielająca powinna mieć izolację od
strony wanny/prysznica, tak samo towarzyszące
skrzydło.
Strefa sucha
Wszystkie pozostałe powierzchnie ścienne

50 mm
jako cokół
w całym
pomieszczeniu

CA

Ł

O
AP

System PCI Pomieszczenia Mokre

Warunki i wymagania wstępne
Podłoże - ogólne wymagania

Normy dotyczące wilgotności względnej

i warunki

RH betonu

Wymagania dotyczące podłoża: Powinno być

Podczas montowania na betonie

mocne, stabilne i czyste. Dobrze nadające się

powierzchnia betonu powinna być sucha.

do tego celu.

RH powinna wynosić około 85 %
Montując na betonie/wypełniaczu, w którym jest
wilgoć, należy użyć PCI Seccoral 2K Rapid otwartego dyfuzyjnie uszczelnienia na bazie cementu.

Wybieranie systemu
System 1:

System 2:

PCI Lastogum,

PCI Pecilastic W

PCI Seccoral 2K Rapid
i PCI Seccoral 1K
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Produkty Systemu PCI Pomieszczenia Mokre
W kartach technicznych produktów wchodzących w skład systemu znajdziesz szczegółowe
informacje o poszczególnych produktach, patrz www.PCI-norge.no

Preparaty gruntujące

Narożnik wewnętrzny i zewnętrzny

Taśma uszczelniająca

• PCI Gisogrund

• Narożnik wewnętrzny: PCI Pecitape Corner I

• PCI Pecitape 100 P

• PCI Gisogrund Rapid

• Narożnik zewnętrzny: PCI Pecitape Corner E

• PCI Pecitape WS

• PCI Gisogrund 404
• PCI Wadian

Mankiety
• Rury: PCI Pecitape 10,5 x 10,5
(10 – 24 mm)
• Umywalka: PCI Pecitape
15 x 15
(32 – 55 mm)

Mankiet uszczelniający wpust
• PCI Pecitape WS 37x37

• PCI Pecilastic W

• PCI Pecitape W2S 36x36

• PCI Pecilastic WS
• PCI Lastogum
• PCI Seccoral 1K
• PCI Seccoral 2K Rapid

• WC: PCI Pecitape
22 x 22
(70 – 110 mm)

Kleje do folii

Folia

Kleje do płytek

Fugi

• PCI Lastogum

• PCI Nanolight

• PCI Nanofug

• PCI Seccoral 2K Rapid

• PCI FT Klebemørtel

• PCI Nanofug Premium

• PCI Carraflex

• PCI Carrafug

• PCI Carrament

• PCI FT Megafug

• PCI Nanoflott

Silikon
• PCI Silcoferm S
• PCI Carraferm
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Instalacja
Mankietu
wpustowego PCI

Wpust Purus ze
sprężynową klamrą zaciskową
PCI Pecilastic W

Przygotowanie podłoża

Płyty powinny być mocne i stabilne. Płyty mogą

Ogólnie: podłoże ma być suche, stabilne, czyste

być chłonne lub niechłonne. Płyty chłonne gruntuje

i bez pyłu. Rury powinny być zamontowane.

się preparatem PCI Gisogrund.

Materiały i podłoże powinny mieć temperaturę

Ściany betonowe są zwykle porowate i nierówne,

pomiędzy + 10 °C a + 25 °C.

wyrównaj preparatem PCI Nanocret R2.

Mozaika: uzyskaj potwierdzenie dostawcy, że

Ściany gipsowe i z cegły naprawia się/wyrównuje

mozaika kładziona na siatce może być bez proble-

preparatem PCI Pericret.

mów użyta w strefie mokrej. Do mozaiki szklanej

Wygładź podłogę preparatem PCI Periplan CF 30

należy użyć kleju PCI Nanolight Biel z dodatkiem

i PCI Periplan CF 35.

PCI Lastoflex, alternatywnie PCI Durapox NT plus.

Spadek podłogi: skontroluj, czy podłoga ma
Zacisk

właściwy spadek przed położeniem na niej folii.

Mankiet uszczelniający
wpust PCI Pecitape W2S
36x36
(Sprawdź normy grubości
u dostawcy wpustów)

Wpust Jafo z
przykręcanym zaciskiem

Zaprawa uniwersalna
• PCI Nanocret R2

Zaprawa naprawcza
• PCI Pericret

Zacisk

Mankiet uszczelniający
wpust

Zaprawa wyrównawcza podłogowa Klej do płytek, mozaika szklana
• PCI Periplan CF 30/CF 35

• PCI Nanolight Biel
• PCI Lastoflex
(dodatek do PCI Nanolight Biel)
• PCI Durapox NT plus

Wpust Blücher z zaciskiem
przykręcanym

Mankiet uszczelniający
wpust
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Zacisk

Ogrzewanie podłogowe
Układanie elektrycznego ogrzewania podłogowego powinno być wykonane przez elektryka z uprawnieniami. Należy opracować kierunek
układania; zaleca się sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Elementów grzewczych nie należy układać pod montowanymi na posadzce
muszlą WC lub bidetem.
Strefa wolna od instalacji powinna wynosić dla nich 300 x 400 mm. Szerokość 300 mm podyktowana jest odległością od środka rury
odpływowej, a długość 400mm od przedniej krawędzi rury odpływowej. Wymiary dla kabli, które układa się przy wpuście albo wokół wpustu
podłogowego powinny być wyraźnie podane.
Przy ogrzewaniu podłogowym płytki ceramiczne na podłodze powinny charakteryzować się stopniem absorbowania wody mniejszym niż
6%. Działanie i uruchomienie systemu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta. Wodne ogrzewanie podłogowe dostępne
jest w wielu różnych wariantach, skontaktuj się z działem technicznym Flisekompaniet w celu uzyskania informacji o instalacji odpowiedniej
konstrukcji.

Konstrukcja ogrzewania podłogowego z
wężownicą grzejną na legarach drewnianych
• Zagruntuj płyty wiórowe preparatem PCI Gisogrund 404
• Siatkę zbrojeniową PCI mocuje się do płyt wiórowych
• PCI Periplan CF 30/35 jako zaprawa wyrównująca.
• Przewody grzejne przykrywa się przynajmniej 5 mm warstwą zaprawy wyrównującej.
• Skontroluj, czy zaprawa wyrównująca ma właściwe nachylenie/spadek w kierunku wpustu podłogowego.
• Zagruntuj masę wyrównującą preparatem PCI Gisogrund.
• PCI system dla pomieszczeń mokrych nakłada się na zaprawę wyrównującą.
• Jako kleju do płytek użyj PCI Nanolight lub
PCI Carrament/PCI FT Klebemörtel
• Min. warstwa wylewki przy CC 60 to 30 mm

Kleje do płytek
PCI Nanolight/
PCI PCI Carrament/
PCI FT Klebemörtel/
PCI Carraflex

Fugi,
PCI Nanofug/
PCI Nanofug Premium/
PCI Carrafug/
PCI Megafug
Płytki

Legary drewniane
z izolacją
Folia
PCI Pecilastic W/
PCI Pecilastic U/
PCI Lastoflex/
PCI Lastogum

Płyta wiórowa
Grunt, PCI Gisogrund 404
PCI Siatka zbrojeniowa
Ew. przewód grzejny ogrzewania podłogowego
Zaprawa szpachlowa, PCI Periplan CF 30/CF 35

Grunt, PCI Gisogrund/PCI
Gisogrund 404/
PCI Gisogrund Rapid

PCI Lastogum
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Systemy uszczelniające PCI

PCI Lastogum
Posiadająca atest folia nakładana wałkiem
Stosuje się do masywnych konstrukcji w strefach mokrych
(jak np. beton i gips), konstrukcji z płyt
w strefach mokrych oraz toaletach, łazienkach i pod
ogrzewaczami wody.

PCI Pecilastic W
Uszczelnienie atestowane, folia
Stosuje się na wszystkich ścianach i posadzce w strefie mokrej.
Folia PCI systemu dla pomieszczeń mokrych spełnia normy Etag 022
i posiada aprobatę: ETA 13/0766.

PCI Seccoral 2K Rapid
Folia do basenów, pryszniców publicznych i kuchni gastronomicznych
Uszczelnienie PCI Seccoral 2K Rapid tworzy izolację elastyczną i odporną na alkalia
wewnątrz i na zewnątrz obszarów narażonych na intensywne działanie wody, np.
baseny i kompleksy kąpielowe, a także strefy ruchu pieszego wokół basenów.
Uszczelniacz składa się z dwóch komponentów, składnika płynnego i proszku, które należy zmieszać
razem i nakładać na grubość 2 – 2,5 mm.

PCI Pecilastic WS
Folia do uszczelnień na zewnątrz budynku: tarasy, altany i balkony
PCI Peilastic WS ma samoprzylepny spód, co przyspiesza zakładanie. Arkusze układa się łatwo
i pewnie, ułatwia to klej na brzegach. Płytki zakłada się bezpośrednio na matę uszczelniającą.
PCI Pecilastic WS jest elastyczna, mocna i ma satysfakcjonującą grubość 1,5 mm.
Mata chroni beton przed uszkodzeniem oraz wzmocnienia przed korozją.
Zabezpiecza również przed wnikaniem w płytki agresywnych osadów z betonu.
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PCI Lastogum - system uszczelnień płynnych
Kompletny system uszczelniający z potwierdzonym atestem bezpieczeństwem.

PCI Lastogum to wodoszczelne, elastyczne ochronne uszczelnienie do
stosowania pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny w pomieszczeniach
natryskowych i kąpielowych.
PCI Lastogum jest łatwy i bezpieczny w użyciu, mało widoczny i umożliwia
szybkie nakładanie płytek oraz perfekcyjne efekty optyczne.

Korzyści dla Ciebie:
Bezpieczna, szybka i elastyczna praca w systemie
PCI oferuje idealnie dopasowane produkty w obrębie systemu.
Przygotowanie podłoża preparatem PCI Gisogrund Rapid wykonuje się szybko
i niezawodnie.
Uszczelnienia PCI Lastogum, taśma PCI Pecitape 100 P i należące do zestawu
mankiety są idealnie dopasowane do siebie nawzajem, dają niezawodną ochronę
przeciwwilgociową oraz tworzą kompletny system.
Krótki czas schnięcia powłoki sprawia, że już po 3 godzinach można bezpiecznie zacząć
układanie płytek.
Do układania okładzin z kamienia naturalnego oferujemy szeroką gamę klejów i fug
mineralnych, a także dopasowane kolorystycznie silikony.

Właściwości produktu
•
•
•
•
•
•
•

gotowy do użycia i łatwy w użyciu: nanosić pędzlem lub wałkiem
wodoszczelny: do podłoża narażonego na wilgoć
maskuje rysy w podłożu
elastyczny: kompensuje naprężenia w podłożu, wahania temperatury i wibracje
wolny od rozpuszczalników: Nie obciąża środowiska
bezpieczny w użyciu
Zużycie:
- Podłoże gipsowe: 100 gramów Gisoground i 1,1 kg Lastogum.
-	Płyty w pomieszczeniach mokrych: 1,1 kg Lastogum (membrana otwarta
dyfuzyjnie)
- Ściany zewnętrzne/pomieszczenia zimne: 200 gramów Wadian i 1,1 kg
Lastogum (membrana szczelna dyfuzyjnie)
- Beton/zaprawa wyrównująca. 1,1 kg Lastogum
(membrana otwarta dyfuzyjnie)

Instrukcja wykonania
1. Gruntowanie z użyciem PCI Gisogrund
Podłoże musi być mocne, suche, czyste i wolne od resztek materiałów.
Podłoża chłonne: PCI Gisogrund – preparat gruntujący bez zawartości rozpuszczalnika, wzmacniający i ochronny; PCI Gisogrund Rapid – szybko działający
grunt do podłoża cementowego i gipsowego.
Do podłoża niechłonnego:
PCI Gisogrund 303 / 404, Specjalny grunt wiążący.

2. Wklej taśmę uszczelniającą i mankiety
Wklej taśmę uszczelniającą i mankiety PCI Pecitape 100 P i
PCI Lastogum w narożnikach i wokół przejścia rur w posadzce i ścianie.
Uszczelnij mankiety podłogowe. Wytnij otwory dopasowane do średnicy
uszczelnianych rur, np. wpustu podłogowego. Nanieś PCI Lastogum na podłoże
i wklej mankiety. Na tym etapie zamocuj pierścień wokół kołnierza, który będzie
skręcany.
Uszczelnij przejścia rur: PCI Pecitape rury, mankiety umywalka i WC na
przejściach przyłączy rur, które wystają ze ściany, uszczelnij PCI Lastogumem.
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3. Nanieś pierwszą warstwę
Na podłoże PCI Lastogum nierozcieńczony wałkiem z fibry lub równo i gęsto
pędzlem albo szpachelką.
Normalne zużycie podczas pracy to ok. 0,55 do 0,6 kg/m².
Jeśli folię stosuje się w pomieszczeniach mokrych, należy jej końce zaszpachlować uszczelniaczem płynnym przed wklejeniem taśmy uszczelniającej.

4. Nanieś drugą warstwę
Po 1 godzinie można nanieść 2. warstwę preparatu PCI Lastogum.
Wklej PCI Pecitape 100 P z 2. warstwą i pokryj preparatem PCI Lastogum po
bokach.
Prysznic i wannę można zamontować dopiero po wyschnięciu 2. warstwy.
Po 1 do 2 godzin schnięcia można kłaść płytki i okładziny z kamienia naturalnego
bezpośrednio na suchą warstwę folii PCI Lastogum.
Zwykłe całkowite zużycie wynosi 1,1 kg. na m2, co daje 0,5 mm grubości.

5. Układanie płytek
Gładką stroną szpachli stalowej przeznaczonej do tego celu nanieś na podłoże,
pocierając, cienką warstwę, a szpachlą zębatą nałóż tak dużo kleju, jak to
możliwe w czasie otwartym kleju.
Układaj płytki ruchem lekko wmasowującym w klej i równaj odpowiednio.
Odpowiedni klej: PCI Nanolight – elastyczny klej do płytek do wszystkich
rodzajów podłoża i wszystkich okładzin ceramicznych, ograniczone pylenie;
PCI FT Klebemörtel – klej do wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych.

6. Fugowanie
Rozprowadź masę pacą gumową diagonalnie w stosunku do spoin. Po upływie
około 5 do 10 minut można fugować 2. raz, jeśli nie zadowala nas efekt
pierwszego fugowania.
Odpowiednia fuga: PCI Nanofug / PCI Nanofug Premium –
uniwersalna elastyczna fuga do wszystkich szerokości spoin i wszystkich okładzin
ceramicznych (szerokość spoin od 1 mm)

7. Fugi elastyczne
Wyczyść fugi i powierzchnie klejenia.
Odpowiednia fuga silikonowa: PCI Silcoferm S
Wypełnij spojenia fugą silikonową pod ciśnieniem.
Zanim masa do fugowania utworzy powłokę, musisz ją wyrównać używając
odpowiedniego narzędzia zmoczonego środkiem wygładzającym PCI.
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PCI Pecilastic W - system folii uszczelniającej

Instrukcja wykonania Ściana
1. Zagruntuj chłonne podłoże preparatem PCI Gisogrund
Płyty na bazie cementu i gipsu z powierzchniami chłonnymi oraz tynk gipsowy
należy zagruntować niezmieszanym preparatem PCI Gisogrund lub PCI
Gisogrund Rapid.
Beton i gips gruntuje się preparatem PCI Gisogrund zmieszanym z wodą 1:1 lub
niezmieszanym preparatem PCI Gisogrund Rapid.

2. Przyklej folię PCI Pecilastic W
Nanieś sporą warstwę PCI Lastogum na ścianę i kładź folię dociskając do
podłoża szpachlą. Użyj PCI Lastogum, ca 0,5 kg/m²
Na podłożu z płyt z twardej pianki z powierzchnia cementową i płytą
Minerit VT oraz innych niechłonnych rodzajów podłoża należy folię
przykleić do podłoża preparatem PCI Pecilastic W Klej/ Seccoral 2
K rapid.

3. Kładź arkusze starannie stykając brzegi
Arkusze folii kładź, starannie stykając brzegi, na miękką warstwę Lastogumu.
Arkusze zakończ przy połączeniu posadzka/ściana.

4. Wklej taśmę na stykach i w rogach ścian
Wklej taśmę uszczelniającą PCI Pecitape 100 P na styku wszystkich łączeń
folii oraz w rogach ścian za pomocą PCI Lastogum. Sama taśma i jej krawędzie również powinny zostać przesmarowane PCI Lastogumem.
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5. Otwór wokół rury
Zegnij folię do rury i zaznacz, gdzie ma być otwór.
Wytnij otwór na rurę.

6. Wklej mankiety w przejściach rur
Mankiety w przejściach rur wkleja się z użyciem PCI Lastogum.

7. Układanie płytek
Zaczekaj z układaniem dolnego rzędu płytek, który kładzie się po założeniu płytek
podłogowych. Użyj jednego z klejów do płytek PCI Nanoflott, PCI Nanolight albo
PCI FT Klebemörtel. Szpachlą zębatą nanieś warstwę kleju PCI.
Dobierz wysokość zębów szpachli tak, aby uzyskać dobre pokrycie pod płytkami.
Ogranicz obszar tak, aby klej zachował właściwości klejące,gdy będziesz kłaść płytki
(10 – 15 min).
Układaj płytki ruchem wmasowującym. Użyj sznurka do fugowania,
aby uzyskać właściwy odstęp między płytkami.

8. Fugowanie płytek
Rozprowadź fugę pacą gumową, wypełniając dokładnie spoiny. Usuń
nadmiar masy z płytek, pracuj diagonalnie do kierunku spoin. Ogranicz
powierzchnię pracy tak, aby mieć czas na mycie.
Unikaj fugowania narożników, kątów i połączeń z elementami wyposażenia,
tam należy użyć fugi silikonowej PCI Silcoferm S.

9. Umyj płytki gąbką i wytrzyj do sucha
Umyj powierzchnię wilgotną gąbką po 10 – 20 min, tak aby fugi były gładkie. Nie używaj miękkiej gąbki, która może spowodować plamy na fugach.
Płucz gąbkę często i zmieniaj wodę, żeby była czysta. Natychmiast osusz
zamazane fugi szmatką do fug PCI. Złóż lekko wilgotną szmatkę i przeciągnij
skośnie po płytkach jednym ruchem. Powtórz proces. Płucz gąbkę często
i zmieniaj wodę, żeby była czysta. .

10. Wycinanie otworów
Otwór wypełnia się preparatem PCI Silcoferm S przed zamontowaniem śrub
i kołków.
Wycinania otworów należy unikać w strefie mokrej, zastąpić je mocowaniem
klejem na płytkach.
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PCI Pecilastic W - Instrukcja wykonania Posadzka
1. Zagruntuj podłoże preparatem PCI Gisogrund
Zagruntuj posadzkę środkiem PCI Gisogrund zmieszanym z woda 1:1
(nie gruntować wpustu podłogowego)
Alternatywnie można użyć PCI Gisogrund 404 albo
PCI Gisogrund Rapid (czas tworzenia błony 10 min).

2. Wyczyść wpust
Wpust podłogowy czyści się rozcieńczalnikiem/papierem ściernym.

3. Narzędzia wykrawające wpust podłogowy
Wpust podłogowy Purus: Wyjmij zacisk, umieść podstawę noża we
wpuście.
Wpust podłogowy Jafo: Wyjmij zacisk i czarny pierścień. Umieść we
wpuście szablon do wycinania.
Wpust podłogowy Blücher: Umieść "stopkę" urządzenia do cięcia we
wpuście.

4. Wklej mankiet PCI uszczelniający wpust
Wklej dwustronnie przylepny mankiet uszczelniający wpust
PCI Pecitape W2S 36x36, centralnie nad wpustem.
Zostaw wierzchnią warstwę papieru ochronnego do momentu
nakładania pierwszej warstwy folii. Ew. można użyć
mankietu uszczelniającego z klejem po jednej stronie.

5. Zacznij przy wpuście podłogowym
Zacznij zakładać pierwszą warstwy folii na wpuście podłogowym.
Nanieś gęstą warstwę PCI Lastogumu na podłożu i wokół mankietu
uszczelniającego wpust.
Użyj PCI Lastogum, ok. 0,5 kg/m²
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6. Przyklej folię PCI Pecilastic W Duk
Oddziel papier ochronny od mankietu uszczelniającego i wklejaj folię.
Dociskaj mocno powierzchnię do podłoża, użyj szpachli, dociśnij do mankietu
uszczelniającego wpust.

7. Kładź arkusze starannie stykając brzegi
Arkusze folii kładzie się, starannie stykając brzegi, na miękką warstwę
Lastogumu.
Arkusze zakończ przy połączeniu posadzka/ściana.

8. Wklej taśmę na krawędziach folii uszczelniającej na posadzce
Wklej taśmę uszczelniającą PCI Pecitape 100 P na styku wszystkich łączeń
folii za pomocą PCI Lastogum.

9. Zamontuj taśmę w rogu posadzka/ściana
Wklej taśmę uszczelniającą PCI Pecitape 100 P na styku posadzka/ściana
używając preparatu PCI Lastogum.

10. Zamontuj narożnik
Zamocuj narożnik wewnętrzny PCI Pecitape Corner I.
Zamocuj narożnik zewnętrzny PCI Pecitape Corner E.

11. Wklej mankiety w przejściach rur
Wklej mankiety umywalki i WC preparatem
PCI Lastogum.
Umywalka: PCI Pecitape 15 x 15 (32 – 55 mm).
WC: PCI Pecitape 22 x 22 (70 – 110 mm).
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12. Lastogum na posadzce
Przesmaruj wszystkie taśmy preparatem PCI Lastogum.

13. Wpust podłogowy Jafo
Nożykiem do tapet tnij od wewnętrznej strony szablonu do wycinania.
Usuń szablon do wycinania.
Zagnij w dół mankiet PCI uszczelniający wpust/folię i przykręć klamrę
zaciskową. Unikaj używania wkrętarek; ryzykujesz zbyt mocne dokręcenie śrub
i uszkodzenie wpustu.

14. Wpust podłogowy Purus
Użyj narzędzia do wycięcia otworu o właściwych rozmiarach.
Usuń podstawę urządzenia do wycinania.
Zagnij w dół mankiet PCI uszczelniający wpust/folię i zamontuj szarą klamrę
zaciskową.

15. Wpust podłogowy Blücher
Umieść szablon do wycinania na śrubie, która wystaje do góry.
Narysuj otwór, Ø 94 mm.
Wytnij otwór. Usuń wyciętą część folii.

16. Wpust podłogowy Blücher
Umieść szablon do wycinania na '"stopce" tak, żeby płytki szły po linii,
dokręć śrubę motylkową. Zaznacz otwory do wycięcia na śruby.
Wyjmij "stopkę".
Wytnij szczeliny od punktów na śruby w kierunku otworu.

17. Wpust podłogowy Blücher
Uformuj folię w otwór wpustu tak, żeby trzpienie śrub wchodziły bez
problemu.
Wkręć śruby dokręcając na przemian, aż zacisk zostanie zamocowany.
Odetnij wystające kawałki folii we wpuście.

15

18. Nakładanie kleju PCI do płytek, układanie płytek
Szpachlą zębatą nanieś warstwę kleju PCI. Dobierz wysokość zębów szpachli
tak, aby uzyskać dobre pokrycie pod płytkami. Ogranicz obszar pracy tak, żeby
klej zachował właściwości klejące,gdy będziesz kłaść płytki (10–15 min).
Zamontuj prostokątną ramę kratki odpływowej centralnie nad wpustem podłogowym. Pokryj spodnia stronę ramy klejem. Układaj płytki ruchem wmasowującym.

19. Fugowanie – dotyczy zarówno ścian, jak i posadzki
Wokół kratki podłogowej fuguj tym samym klejem co pomiędzy płytkami. Patrz
strona 7 opis wykonania. Użyj PCI Naofug, PCI Nanofug Premium lub PCI
FT Megafug. Płytki, płytki ceramiczne, mozaikę, włączając mozaikę szklaną,
można fugować. Kamień naturalny fuguje się preparatem PCI Carrafug.

20. Umyj i osusz czyste płytki
Umyj powierzchnię wilgotną gąbką po 10 – 20 min (zbyt mokra gąbka może
spowodować plamy na fugach). Płucz gąbkę często i zmieniaj wodę do mycia.
Natychmiast usuwaj, wycierając do sucha, rozmazane ślady fugi na płytkach,
używając lekko wilgotnej szmatki PCI do fug. Złożoną szmatkę przeciągnij
skośnie po płytkach jednym ruchem. Złóż szmatkę, by uzyskać czystą
powierzchnię i powtórz proces. Płucz szmatkę, zmieniaj wodę do mycia tak,
żeby cały czas była czysta.

21. Fuga silikonowa w narożnikach
Oklej krawędzie taśmą maskującą. Fuguj uszczelniaczem PCI Silcoferm
S w narożnikach i łączeniach z elementami wyposażenia. Wygładź fugę
szpachelką lub palcem zamoczonym w wodzie mydlanej.
Ustal z zamawiającym, czy należy fugować silikonem łączenie posadzka/
ściana. Kamień naturalny fuguje się fuga silikonową PCI Carraferm w celu
uniknięcia przebarwień kamienia.

22. Wycinanie otworów
Otwory wypełnia się silikonem PCI Silcoferm S przed montażem śrub
i kołków.
Otworów nie należy wykonywać w strefie mokrej 1, zamiast tego przykleja
się klejem na płytkach.
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Rady dotyczące
utrzymania
i konserwacji
Wskazówki dotyczące utrzymania i konserwacji
ścian oraz podłóg wyłożonych płytkami można
uzyskać w Byggkeramikrådet.
Asortyment produktów PCI do czyszczenia
powierzchni ściennych i podłogowych wyłożonych
płytkami obejmuje starannie dobrane produkty do
czyszczenia, likwidowania problemów i ochrony
płytek, płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się
z oddziałem technicznym Flisekompaniet.

Naprawa
Naprawa w sensie wymiany uszkodzonych płytek
może okazać się możliwa do przeprowadzenia na
uszczelnieniu. Skontaktuj się z działem technicznym
Flisekompaniet w celu uzyskania dodatkowych
informacji.
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Materiały i dokumentacja systemu
Zużycie
na m2

Produkt

Zużycie

Zużycie
na m2

Produkt
Samoprzylepny
mankiet do wpustu
PCI Pecitape WS 37x37

PCI Gisogrund
preparat gruntujący

ca 0,10 kg

PCI Gisogrund 404
alt. Preparat gruntujący

ca 0,10 kg

PCI Nanolight*
Klej do płytek i okładzin
ceramicznych

1,3 kg
z 6 mm
szpachlą zębatą

PCI Gisogrund
Rapid
alt. Preparat gruntujący

ca 0,10 kg

PCI FT
Klebemörtel*
Klej do płytek i okładzin
ceramicznych

2 kg
z 6 mm
szpachlą zębatą

PCI Wadian
alt. Preparat gruntujący

ca 200 ml.
na m2

PCI Lastogum

ca 1,1 kg

PCI Pecitape 100P
25 m lub 50 m

według
potrzeb

PCI Pecitape WS
20 m

według
potrzeb

Narożnik wewnętrzny
PCI Corner I

Narożnik zewnętrzny
PCI Corner E

według
potrzeb

według
potrzeb

PCI Pecilastic W
30 m

1,0 m/m2

PCI Pecilastic WS
10 m

1,0 m/m2

PCI Seccoral 2K Rapid
Folia uszczelniająca
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Powierzchnia
(m2)

przy 2,0 mm
grubości suchej
warstwy

2,50 kg/m²

Mankiet Rura
PCI Pecitape 10,5x10,5
(10-24mm)

według
potrzeb

Mankiet umywalka
PCI Pecitape
15x15 (32-55 mm)

według
potrzeb

Mankiet WC
PCI Pecitape 22x22
(70 -100 mm)

według
potrzeb

Dwustronnie przylepny
mankiet do wpustu
PCI Pecitape W2S 36x36

według
potrzeb

PCI FT Extra*
Klej do płytek i okładzin
ceramicznych

według
potrzeb

2 kg
z 6 mm
szpachlą zębatą

PCI Nanoflott*
Elastyczny klej do dużych
płytek ceramicznych

2,4 kg
z 6 mm
szpachlą zębatą

PCI Carraflex*
Klej do kamienia
naturalnego

2,3 kg
z 6 mm
szpachlą zębatą

PCI Carrament*
Klej do kamienia
naturalnego

4,7 kg z
10 mm
szpachlą

PCI Nanofug**
Fuga do płytek i okładzin
ceramicznych

ściany/posadzki
0,3-1,0 kg

PCI Nanofug
Premium**
Fuga do płytek i okładzin
ceramicznych

ściany/posadzki
0,3-1,0 kg

PCI Carrafug**
Specjalna fuga
do kamienia naturalnego

ściany
ca 0,7 kg

PCI Megafug**
Fuga do płytek i okładzin
ceramicznych

posadzka
0,8-1,2 kg

PCI Silcoferm S**
Do narożników
i konstrukcji
przylegających

ca 12 m.b.
kartusz

PCI Carraferm
Do narożników
i konstrukcji
przylegających

ca 12 m.b.
kartusz

Szmatka PCI do fug

według
potrzeb

Powierzchnia
(m2)

Zużycie

* Zużycie kleju zależne od użytej szpachli zębatej
Szpachla zębata

PCI
Nanolight

PCI
FT Klebemörtel

PCI
FT Extra

PCI
Nanoflott

PCI
Carraflex

PCI
Carrament

6 mm

ca 1,3 kg/m2

ca 2,0 kg/m2

ca 2,0 kg/m2

ca 2,4 kg/m2

ca 2,3 kg/m2

8 mm

ca 1,8 kg/m

ca 2,8 kg/m

ca 2,8 kg/m

2

ca 3,3 kg/m

ca 3,2 kg/m2

10 mm

ca 2,1 kg/m2

ca 3,6 kg/m2

ca 3,6 kg/m2

ca 4,0 kg/m2

ca 4,0 kg/m2

2

2

2

4,7 kg/m2

Karmel

Średniobrązowy

Jaśmin

Anemon

Srebrnoszary

Manhattan

Bazalt

Biel

Szary

Piaskowoszary

Jasnoszary

Biel carrara

Perłowoszary

Beż jurajski

Cementowoszary

Czarny

Ciemnobrązowy

Pergamon

Topaz

Antracyt

Jasnobrązowy

Kasztanowy

Intensywny
brąz

Beżowobrązowy

Ochra

2

3

5

11

12

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

31

40

41

43

44

47

49

50

51

52

53

Transparentny

Beż bahama

** Wybierz kolor fugi

PCI Carrafug
PCI FT Megafug
PCI Nanofug
PCI Nanofug Premium
PCI Silcoferm S
PCI Carraferm

Prowadzenie robót
Wykonawca:
Czy wykonawca to uznana firma w branży instalacji
pomieszczeń mokrych:
Podłoże ściana:

Data:
Tak

Nie

Czy wymieniany jest wpust podłogowy?:

Tak

Nie

Podłoże posadzka:
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Produkty PCI rozprowadzane są przez
Flisekompaniet AS w Norwegii.
Patrz również, www.flisekompaniet.no
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PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
www.pci-norge.no

