Prečo práve PCI?

Technologický líder viac ako šesť desaťročí

Kvalita a návratnosť vložených
prostriedkov sú krédom našej
produktovej filozofie od samotného výberu surovín, vstupnej
kontroly až po hotové produkty,
ktoré majú vďaka najmodernejším skúšobným laboratóriám tú
najvyššiu kvalitu.

Už od svojho založenia v roku
1950 je PCI pojmom, ktorý
je v oblasti stavebnej chémie
vnímaný ako spojenie
špičkových technológií, inovácií
a nadštandardného servisu.

Servis inak, ako u iných, je samozrejmosťou
PCI nedodáva len najmodernejšie a inovatívne technológie, ale poskytuje aj široký a profesionálny servis. Každodenná
práca kvalifikovaných spolupracovníkov zahŕňa podporu remeselníkov, projektantov a obchodných partnerov.
S PCI si môžete byť istí nielen individuálnym prístupom, ale tiež 100 % servisom, ktorý inde nenájdete:
n

Priama marketingová podpora existujúcich zákazníkov
a „štartovacia“ podpora nových zákazníkov.

n

Profesionálne poradenstvo zaisťujú naši odborní
a objektoví poradcovia a produktoví manažéri.

n

Špičková logistika z výrobného závodu v Chrudimi
alebo priamo z výrobných závodov v Nemecku.

n

Veľký rozsah podporných prostriedkov zameraných
na technické riešenia.

n

Odovzdávanie know-how pravidelnými školeniami
a seminármi.

n

Moderné školiace stredisko s možnosťou ukážok aplikácií.

n

Technická a technologická podpora jednotlivých zákazok.

Založenie spoločnosti pod názvom
Polychemie GmbH.
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Uvedenie revolučného flexibilného lepidla
na obklady a dlažby – PCI Flexmörtel®
– PCI sa stáva lídrom v oblasti pokládky
obkladov a dlažieb.

1984

Uvedenie prvého lepidla na obklady
a dlažby na báze nanotechnológie
– PCI Nanolight®.

2004

Referencie
1 Fasádny zatepľovací systém
Bytový dom, ul. P. Horova, Bratislava
2 Sanácia diaľničného mosta
D1, Sekule
3 Sanácia fasády
Kostol, Jabloň
4 Fasádny zatepľovací systém
Administratívna budova, Bratislava
5 Sanácia vlhkého a zasoleného muriva
Gymnázium, Bratislava
6 Riešenia pre bazény a wellness
Kúpele, Rajecké Teplice
7 Fasádny zatepľovací systém
Bytový súbor, Košice
8 Riešenia pre bazény a wellness
Hotel, Liptovský Ján

1

2

3

4

5

6

7

8

Uvedenie sanačných mált
na železobetónové konštrukcie na báze
nanotechnológie – PCI Nanocret®.

2005

Akvizícia spoločnosti Degussa koncernom
BASF – t. j. spoločnosť PCI Augsburg
sa stáva súčasťou koncernu BASF.

2006

Rozšírenie produktového portfólia
o oblasť zatepľovacích systémov,
fasádnych a interiérových farieb
a náterov na drevo a potvrdenie kvality
výrobkov PCI ako technologickej jednotky
vo svete stavebných materiálov.

2015
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PCI – Systémové riešenia pre celú stavbu
Zatepľovacie systémy a fasády

Izolácie spodnej stavby

Fasáda je nielen estetická záležitosť. Vysokokvalitné materiály PCI sú určené na realizáciu nových moderných budov,
ale i na renováciu historických stavieb.
Naše fasádne systémy sú vhodné na všetky druhy podkladov a do všetkých klimatických podmienok. Výsledkom
sú estetické a funkčné fasády odolné proti poveternostným
vplyvom, so zvýšenou odolnosťou proti riasam, plesniam
a exhalátom.

Systémové riešenia na zvislé i vodorovné izolácie –
kompletne izolujú spodnú stavbu od okolitého terénu
a stopercentne tak zabraňujú prenikaniu vlhkosti zo zeminy
do spodnej stavby. Izolujú sa najmä pivničné priestory
a iné časti, nachádzajúce sa pod úrovňou terénu.
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Podlahové systémy
Ponúkame systémy na realizáciu i opravy akýchkoľvek
podláh. Systémy na kriticky nesúdržné podklady, doskové
alebo kombinované podklady atď. Produktový rad PCI
pre podlahárov sa vyznačuje nielen najvyššou kvalitou,
ale hlavne svojou univerzálnosťou. Zahŕňa ucelený
sortiment penetrácií, samonivelizačných a opravných
stierok a lepidiel na mäkké krytiny aj parkety.
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B

Sanácia betónových konštrukcií

Sanácia vlhkého muriva

Ponúkame produkty na sanáciu betónových konštrukcií,
ktoré boli poškodené koróziou, vodou, zmrazovaním,
rozmrazovaním a ďalšími vonkajšími vplyvmi. Široký rad
riešení a to pre bežné stavebníctvo, veľké stavebné celky
i priemyselné objekty – hotové maltové zmesi, hydroizolácie, materiály na povrchovú ochranu, pružné tesniace
tmely a špeciálne druhy omietok.

Vlhké murivo predstavuje problém pri nemalej časti starších
stavieb, kde sa prejavuje vo forme vlhkých máp na stenách,
nepríjemného zápachu, zdraviu škodlivých plesní, lúpaním
náterov, opadávaním omietky atď. Dlhodobý pobyt v takom
prostredí spôsobuje nepríjemné alergie a ďalšie zdravotné
problémy. Ponúkame celý rad dlhodobo účinných a časom
overených systémov na sanáciu vlhkého muriva.

Systémy na balkóny, lodžie a terasy

Lepenie obkladov a dlažieb
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Izolácie, lepenie a škárovanie dlažieb na terasách, lodžiách
a balkónoch sú jednou z najrizikovejších aplikácií v oblasti
hydroizolácií a lepenia dlažieb. Celé konštrukcie sú intenzívne namáhané klimatickými vplyvmi ako sú teplotné zmeny,
voda, mráz, prevádzkové a chemické zaťaženie. Preto je
nutné vyberať kvalitné a overené systémové riešenia.
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Pre správnu funkciu systémov je treba zvážiť tri základné
otázky – na čo bude plocha slúžiť, na aký podklad a na aký
druh obkladov alebo dlažieb sa bude lepiť. Ponúkame
kompletné portfólio lepiacich mált na obklady a dlažby
vrátane odporučených systémových riešení. Ako špecialisti vynikáme i v širokej ponuke neštandardných a vysoko
špeciálnych systémov a produktov. Riešenia sú spracované
v prehľadných brožúrach a technologických postupoch.

Interiérové nátery
Neustály technologický vývoj prináša špecializovaný rad
náterových hmôt na dekoratívne stvárnenie interiérov.
Komplexná ponuka produktov zahŕňa aj systémy do zaťažovaných priestorov ako sú napríklad komerčné objekty,
kuchyne, kúpeľne, chodby, schodiská, školy a škôlky a tiež
dekoratívne formy pre obývacie a detské izby. Produkty je
možné voliť tak, aby ich úžitkové vlastnosti boli prispôsobené konkrétnym prianiam a potrebám zákazníkov a súčasne
aby zohľadňovali súčasné trendy bytového dizajnu.
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Systémy na ochranu dreva
Drevo je prírodný, neustále pracujúci materiál, ktorý
je bohužiaľ málo odolný proti poveternostným vplyvom,
prípadne pôsobeniu rôznych škodcov. Aby vám drevené
výrobky slúžili dlhé roky, ponúkame vám širokú škálu
náterových systémov, ktoré pridajú drevu nielen
na životnosti, ale navyše dokážu zdôrazniť jeho krásu
a výnimočnosť.
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PCI – váš technický pomocník
Profesionálna podpora
n

Montážne návody a technické detaily

Máme spracované základné technické detaily v elektronickej podobe (PDF, DWG). Po dohode
vám v spolupráci s projektantami navrhneme optimálne riešenie zložitých a problémových detailov
konštrukcie.

n

Návrhy skladieb zateplenia s tepelno-technickým posúdením

Pre všetky bežné typy murovaných konštrukcií vám spracujeme so špeciálnym programom
optimálny návrh skladby zateplenia vrátane tepelno-technického posúdenia a bilancie
kondenzácie vodných pár v konštrukcii.

n

Výpočet zaťaženia vetrom a návrh kotevných plánov

Navrhneme vám rozmiestnenie kotiev vrátane výberu najvhodnejšieho typu kotvy pre váš zatepľovací systém. Návrh spracujeme v súlade s platnou legislatívou.

n

Vizualizácie

Spracujeme vám vizualizáciu vášho domu tak, aby zodpovedal presne vašim predstavám.
Ešte pred začatím stavebných prác uvidíte, ako bude dom vyzerať, keď bude hotový.
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Diagnostika pri zhotovovaní ETICS
Výťažné skúšky kotiev
Pri výťažnej skúške kotiev sa špeciálnym prístrojom zisťuje veľkosť sily potrebnej na vytrhnutie
kotvy z podkladu. Po vyhodnotení slúži výsledok skúšky na návrh kotevného plánu ETICS.

Skúšky súdržnosti podkladu
Zaisťujeme skúšku súdržnosti podkladu. Pri odtrhovej skúške sa zisťuje súdržnosť podkladu,
omietky alebo prídržnosť lepiacej malty k podkladu. Po vyhodnotení slúži výsledok skúšky
na návrh spôsobu kotvenia ETICS.

Diagnostika poškodených konštrukcií
Diagnostika vlhkých konštrukcií
Diagnostika obsahuje prieskum, overovacie sondy, odber a vyhodnotenie vzoriek z hľadiska
vlhkosti a salinity pri spodnej stavbe, posúdenie stavu a návrh opráv vo variantoch skladby
produktov.

Skúšky súdržnosti podláh
Zaisťujeme skúšku súdržnosti podláh. Pri odtrhovej skúške sa zisťuje súdržnosť podláh
pred následným nanášaním povrchových vrstiev. Po vyhodnotení slúži výsledok skúšky
na návrh produktových skladieb a systémových riešení.

Snímkovanie termovíznou kamerou
Termovízna kamera preverí kvalitu zhotoveného diela, zistí prípadné trhliny v konštrukciách,
posúdi povrchovú teplotu konštrukcie, overí reguláciu vykurovacej sústavy, funkciu podlahového
vykurovania atď.

Ďalšie služby
Odporučíme vám skúseného projektanta
Disponujeme širokou databázou overených projektantov. V prípade záujmu vám odporučíme
projektanta so zameraním na vaše plány.

Odporučíme vám skúsenú certifikovanú montážnu firmu
Disponujeme širokou databázou odborne vyškolených a certifikovaných firiem. V prípade záujmu
vám odporučíme vhodných zhotoviteľov vašej stavby.

Odborná pomoc pri výberovom konaní
Pomôžeme vám s vypísaním i s nastavením parametrov výberového konania aj s jeho následným
vyhodnotením, či už ide o výber generálneho dodaváteľa prác alebo ak potrebujete zaistiť l
en určitú profesiu. Pri výberovom konaní kladieme maximálny dôraz na spoľahlivosť zhotoviteľa,
cenu a hlavne kvalitu výsledného diela.
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