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Farba škárovacej hmoty – vec vkusu
Profesionálni kuchári prinášajú na tanier harmóniu a prekvapivé chuťové kompozície – v závislosti
od svojej individuálnej chuti. Nájdením tých najlepších nuáns s korením, bylinkami a zručnou
kombináciou ostatných ingrediencií.
Jedinečné riešenia od spoločnosti PCI vás postavia presne do tejto polohy aj pri škárovaní obkladov
a dlažieb. Významne prispievajú k tomu, že nájdete opticky zladenú farbu škáry pre každý obytný
priestor – buď vo farbe obkladov alebo dlažieb, kontrastujúcej s nimi alebo zodpovedajúcej iným
farbám v miestnosti. Všetko podľa vášho vkusu.
Farba škár má podstatný vplyv na vzhľad obkladov a dlažieb a teda aj celej miestnosti. Čerpajte z celej škály farieb vynikajúceho
produktu PCI Durapox® Premium Multicolor – a nájdite tú pravú farbu pre každú plochu.
Výsledok: Obklady, dlažby a škáry sa vizuálne zjednotia a vytvoria si vlastný individuálny priestor.
Táto farebná škála vám otvára úplne nové možnosti dizajnu. Tak ako korenie dokáže zjemniť jedlo alebo dať mu úplne inú chuť.
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AXIMUM

Nové logo:
Maximum dizajnu a kreativity
Znamená neobmedzenú voľnosť v dizajne a identifikuje produkty
od spoločnosti PCI, s ktorými môžete navrhnúť obytné priestory
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dizajnérom a každej miestnosti dodáte jedinečný charakter –
od súkromných kúpeľní cez wellness, obývacie izby, kuchyne,
veľké kuchyne a jedálne až po bazény.
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PCI Durapox® Premium Multicolor

Každý priestor môže mať svoj osobitý dizajn
aj vďaka škárovacím hmotám
Dizajnová epoxidová škárovacia hmota PCI Durapox® Premium Multicolor je k dispozícii v stovkách
farebných odtieňov, preto sa ľahko prispôsobí všetkým farbám obkladov alebo dlažieb. Obrovská
škála farieb PCI Durapox® Premium Multicolor ponúka maximálnu slobodu pri navrhovaní celkového
priestoru. Výhodou tejto unikátnej škárovacej hmoty je jednoduché spracovanie, brilantné odtiene
a maximálne homogénny povrch bez zachytávania nečistôt a tvorby plesní.
Ku všetkým farbám škárovacej hmoty ponúkame tiež silikónovú tesniacu hmotu
PCI Silcofug® Multicolor v rovnakom odtieni.
Vynikajúce vlastnosti


Možnosť individuálneho dizajnu



Odoláva plesniam a mikroorganizmom



Veľmi ľahké škárovanie a čistenie – rovnaké ako



Stálofarebná a nenasiakavá

pri cementových škárovacích hmotách



Bez nepríjemného zápachu

Výhody


Veľmi krémovitá konzistencia – ako cementová malta



Veľmi ľahké umývanie bez zvyškového povlaku
s čistiacim prostriedkom PCI Durapox® Finish



Na škárovanie nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje

Charakter priestoru zmeníte len vďaka zmene
farby škárovacej hmoty
Výber farebného odtieňa škárovacej hmoty má veľký vplyv
na celkový priestor. Odtiene vo farbe obkladu alebo dlažby
vytvárajú dojem pokojnejšej a homogénnejšej miestnosti.
Mierne odlišné farebné odtiene medzi škárovacou hmotou
a obkladom alebo dlažbou celkovú plochu a dizajn povrchu
Tá istá mozaika pri použití rozdielneho odtieňa škárovacích hmôt.
Úplne rozdielny výsledný dojem!
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jemne zvýrazňujú, zatiaľ čo kontrastnejšie farby zvyšujú
dynamiku celku.

PCI Silcofug® Multicolor

Elastická tesniaca hmota
Zdôraznenie osobitého dizajnu
Elastická silikónová tesniaca hmota na vnútorné aj vonkajšie použitie. Na dosiahnutie vynikajúceho
výsledku je potrebné kompletné systémové riešenie. PCI Silcofug® Multicolor je dostupná v stovkách odtieňov úplne rovnakých ako epoxidová škárovacia hmota PCI Durapox® Premium Multicolor.

Vynikajúce vlastnosti


Elastická, vyrovnáva rozťažné pohyby



Odolná proti poveternostným vplyvom a UV-žiareniu,



Protiplesňová – zabraňuje výskytu plesní a rias

aj na použitie v exteréri, odolná proti teplote až do +165 °C

Výhody


Odolná proti bežne používaným čistiacim a dezinfekčným
prostriedkom, škáry je možné bez problémov čistiť

Vzorkovník farieb PCI Multicolor so stovkami
farebných odtieňov pre ľahký výber vhodného
odtieňa priamo na stavbe

Veľmi jednoduché škárovanie s použitím
PCI Durapox® Premium. Produkt sa veľmi ľahko
spracováva bežným náradím. Nie je potrebné
špeciálne náradie pre epoxidové živice.

Následne sa zvyškový povlak odstráni špongiovým
hladidlom a umyje sa dočista.

Aplikácia silikónovej tesniacej hmoty
PCI Silcofug® Multicolor v rovnakom farebnom
odtieni ako je škárovacia hmota
PCI Durapox® Premium Multicolor.
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PCI Durapox® Premium Harmony

Optimálna harmónia farieb špeciálne
pre sklené mozaiky
Harmonizované farby: PCI Durapox® Premium Harmony je inovatívna škárovacia hmota z epoxidovej živice na škárovanie viacfarebných sklených mozaík na steny a podlahy. Je to dokonalý doplnok
v produktovom rade škárovacích hmôt PCI Durapox®. Je priehľadná a takmer neviditeľná. Zhromažďuje svetlo a prenáša na okolité prvky sklenej mozaiky. Výsledkom je, že hmota prijíma farbu
sklenej mozaiky bez nepriaznivého rušivého ovplyvnenia celkového vzhľadu. Tento efekt zvýrazní
farby sklenej mozaiky ideálnym spôsobom, takže farbu mozaiky vnímate podstatne intenzívnejšie.

Vynikajúce vlastnosti


Skvelá pre mozaiky a všade tam, kde škára nemá rušiť,



ale splynúť s okolím


Ideálna na škárovanie viacfarebných sklených mozaík

Harmonický prestup farieb – prenáša farbu okolitých
sklených mozaík



S obsahom svetlovodiacich plnív

Výhody


Veľmi krémovitá konzistencia – ako cementová malta



Veľmi ľahké umývanie bez zvyškového povlaku
s čistiacim prostriedkom PCI Durapox® Finish



So všetkými výhodami epoxidov a spracovateľnosťou
porovnateľnou s cementovými škárovacími hmotami

V porovnaní s farebnou škárovacou hmotou je harmonický účinok
PCI Durapox® Premium Harmony na povrchu sklenej mozaiky zreteľne viditeľný.

Krémovitá konzistencia – rovnaká ako pri cementových škárovacích hmotách.
Nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje.
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Veľmi ľahké umývanie bez zvyškového povlaku s pomocným čistiacim
prostriedkom na umývanie PCI Durapox® Finish.

PCI Durapox® Premium

Dokonalá škárovacia hmota
Dizajnová epoxidová hmota špeciálne na škárovanie plôch s vysokými optickými nárokmi, napr.
keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, jemnej kameniny a na chemicky odolné a vodu neprepúšťajúce obklady a dlažby na stenách a podlahách. Vysoká oteruvzdornosť, mechanická a chemická odolnosť šetria investorom peniaze pri údržbe vyškárovaných plôch.
Malospotrebiteľské, dvojkilové balenie je ideálne na použitie do bežných spŕch s plochou 1 až 2 m².

Vynikajúce vlastnosti


Skvelé farby a homogénny povrch



Spoľahlivá: vysoká prídržnosť k obkladom a dlažbám



Dostupná v 17 farebných odtieňoch



Doba spracovateľnosti: cca 45 minút



Na škárovanie nie je potrebné žiadne špeciálne náradie



Balenie: 2 kg a 5 kg kombi balenia

Použitie


plavecké aj termálne bazény



kúpele a wellness centrá



kuchyne, kúpeľne a sprchy



hotely a penzióny



administratívne priestory



priestory s vysokým chemickým zaťažením


priemyselné kuchyne



potravinársky priemysel



textilný priemysel



laboratóriá,…

PCI Durapox® Finish

Prostriedok na ľahšie umývanie
epoxidových škárovacích hmôt
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Zabraňuje zvyškovému povlaku pri škárovaní PCI Durapox®
Premium na báze epoxidovej živice
Pripravený na použitie
Jednoduché spracovanie, k dispozícii vo fľaši s rozprašovačom
alebo ako prášok (koncentrát – riedenie s vodou 1 : 100)

PCI Durapox® Premium

Farebné odtiene
01 brillantweiß

11 jasmin

43 pergamon

02 bahamabeige

23 lichtgrau

03 caramel

16 silbergrau

55 nussbraun

21 hellgrau

57 rehrbraun

22 sandgrau

05 mittelbraun

31 zementgrau

41 dunkelbraun

19 basalt

47 anthrazit

40 schwarz

Farebné odtiene sú orientačné!

Veľmi jednoduché škárovanie s použitím
PCI Durapox® Premium. Produkt sa veľmi ľahko
spracováva bežným náradím. Nie je potrebné
špeciálne náradie pre epoxidové živice. Po cca 10 –
45 min naemulgovať (zjednotiť) plochu špongiovým
hladidlom.

Pred záverečnou fázou umývania sa asi po 60
minútach nastrieka na povrch PCI Durapox® Finish
(tekutý). Alternatívne je možné použiť
PCI Durapox® Finish (koncentrát – riedenie s vodou
1 : 100) pridať priamo do vody na umývanie.

Následne sa povlak odstráni špongiovým hladidlom
a umyje sa dočista.
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PCI Premium Glitter

Ušľachtilý a vznešený vzhľad
PCI Premium Glitter zdokonaľuje a zvýrazňuje škárovaciu hmotu a pridáva jej ďalší efekt. Podľa
vášho osobného vkusu pridávajú kovové trblietky vo farbách zlatá, medená alebo strieborná – každá v jemnej alebo v hrubej štruktúre – obytnému priestoru exkluzívny, ušľachtilý a vznešený vzhľad.

PCI Premium Glitter – zlatý

PCI Premium Glitter – medený

PCI Premium Glitter – strieborný

Maximum dizajnu a kreativity

PCI Durapox® Premium Multicolor
Trendom súčasnosti je navrhovanie osobitého dizajnu interiérov
presne podľa predstáv budúcich užívateľov. Doteraz bolo
možné vyberať len v rámci rozsiahlej ponuky obkladov
a dlažieb.
PCI teraz vytvára dizajnový prvok zo škár!
Výsledný dojem nepochybne závisí práve od farby škáry, ktorá
Ten istý obklad a úplne iný vzhľad a dojem vďaka inej farbe škárovacej hmoty.

ovplyvňuje celkový pocit z priestoru. A čím väčšia je možnosť
výberu požadovaného odtieňa škárovacej hmoty, tým väčšia
je sloboda pri tvorbe celkového dizajnu.

10

PCI Colorcatch Nano

Digitálny snímač farieb
a profesionálne poradenstvo
PCI Colorcatch Nano – digitálny snímač farieb, ktorý presne zmeria farebný odtieň na štruktúrovanom, hladkom alebo aj vzorovanom povrchu. A za okamih vám ponúkne farebné kombinácie:
tón v tóne alebo kontrastné.
Je to nástroj profesionálneho dizajnu a poradenstva.

Ponúkame zákazníkom maximálnu slobodu pri výbere
farieb
PCI Colorcatch Nano dokáže splniť osobité predstavy každého
zákazníka. Približuje službu dizajnu a kreativity bližšie k zákazníkom.
A je potvrdením perfektného servisu PCI.

Pre mimoriadne priestory a unikátny celkový dojem!
Správny výber farby získate jediným kliknutím!
A ďalšim kliknutím je farba zvolená, projekt uložený a objednávka
odoslaná e-mailom.

AXIMUM

A
DIZ

IV
ITY

M

J

N

U

A

A
KRE

T

Jedným kliknutím k zodpovedajúcej farbe škáry

Očarenie vďaka jednoduchému
digitálnemu výberu farieb
Vzorkovník farieb PCI Multicolor so stovkami farebných odtieňov pre ľahký výber
vhodného odieňa priamo na stavbe.

Ľahké a rýchle použitie vďaka mobilnej aplikácii PCI MULTICOLOR
pre iOS a Android.
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