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Zabudnite na vŕtanie a skrutkovanie.
Namiesto toho jednoducho zalepte
alebo utesnite pomocou PCI.
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Štyri pre všetky prípady:
hybridné lepidlá
a tesniace materiály
od spoločnosti PCI
Vynikajúca spracovateľnosť, výnimočná lepiaca schopnosť, fantastická elasticita, UV odolnosť, teplotná odolnosť od -40 ˚C do 90 ˚C,
aplikácia aj na vlhký podklad:
Sortiment PCI Lepenie a tesnenie pokrýva
takmer všetko v oblasti upevňovania, spájania
a tesnenia. Či už ide o novú výstavbu,
renováciu a sanáciu, montáž alebo opravu:
Vďaka jednozložkovým hybridným špeciálnym
lepidlám na báze SMP (Silane Modified
Polymers) je spojenie a utesnenie takmer
všetkých materiálov rýchle a ľahké.
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Vysoká
lepiaca sila

Bez izokyanátov
a bez silikónov

Na vnútorné
a vonkajšie použitie

Pretierateľné
nátermi
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PCI Uniferm® –
univerzálny
Prilepí
takmer
všetko

Hybridné SMP lepidlo na lepenie a tmelenie
takmer všetkých materiálov a podkladov v
stavebníctve. PCI Uniferm® zaujme vynikajúcim spracovaním a vlastnosťami produktu.






Vysoká lepiaca schopnosť
Veľmi dobrá stabilita
Veľmi pohodlné spracovanie
Aj na mierne vlhký podklad

Použitie






Hliník
Vláknocement
Jemná kamenina
Sklo
Drevo







Keramika
Plast
Kov
PVC
Zrkadlo

Farebný odtieň
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Weiß | Biely
Grau | Sivý
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PCI Elastoferm® –
elastický
Najmä pre
elastické
škáry

Hybridný SMP tmel na lepenie a utesnenie
spojovacích škár. PCI Elastoferm® bez obsahu silikónov zaručuje elastické škáry na nasiakavých aj nenasiakavých podkladoch – aj
po spracovaní.




Veľmi elastický, až 600 % rozťažnosť
Široký rozsah adhézie
Odolný proti vode a chemikáliám

Použitie




Jemná kamenina
Sanitárny akrylát
Keramika





Plast
Kov
Drevo

Farebný odtieň
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Weiß | Biely
Zementgrau | Cementovo sivý
Betongrau | Betónovo sivý
09

PCI Rapidferm® –
rýchly
Najmä pre
ťažké
bremená

Hybridné SMP lepidlo na rýchle lepenie rôznych materiálov. Obzvlášť silnou stránkou
PCI Rapidferm® je lepenie ťažkých bremien.






Veľmi rýchlo tuhne
Mimoriadná počiatočná prídržnosť –
– okamžitá fixácia
Vysoká konečná pevnosť

Použitie




Betón
Drevo
Keramika





Gres
Plast
Kov

Farebný odtieň
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Weiß | Biely
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PCI Glasferm® –
transparentný
Najmä na
krištáľovo
ie
číre lepen

Hybridné SMP lepidlo na lepenie
a utesňovanie priehľadných materiálov. Vďaka
svojej krištáľovo čírej farbe je PCI Glasferm®
dokonalým riešením pre opticky viditeľné
aplikácie.
 Krištáľovo číre zloženie
 Po vytvrdnutí trvalo elastické –
– prieťažnosť až 300 %
 Odolné proti plesniam

Použitie



Sklo
Drevo




Zrkadlo
Zinok

Farebný odtieň
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Transparent
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Správny
špecialista
pre každú misiu:

®
PCI
PCI Uniferm
Uniferm® ––
univerálny
univerálny

Farebný odtieň

weiß, grau

®
PCI
PCI Elastoferm
Elastoferm® ––
elastický
elastický

weiß, zementgrau,
betongrau

PCI Rapidferm® –
rýchly

weiß

PCI Glasferm® –
transparentný

transparent

Vlastnosti produktu
Konštrukčné lepenie




























ABS plast
Akrylové sklo (napr. plexisklo)















Hliník eloxovaný/čistý







Betón







Chróm









Nehrdzavejúca oceľ









Smalt









Vláknocement









Jemná kamenina









Sklo









Drevo ošetrené/neošetrené









Vápennopieskové murivo*







Keramika glazovaná/neglazovaná









Gres









Meď









Linoleum









Mosadz









Polystyrén zdrsnený







Pórobetón*







PVC tvrdené/mäkčené









Sanitárny akrylát









Zrkadlo









Kamenina glazovaná/neglazovaná









Pocínovaný plech









Zinok









Po nalepení elastické
Vysoká počiatočná prídržnosť
Dobrá stabilita
Rýchlo tuhne
Veľmi pohodlné nanášanie

Podklady
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* Vyžaduje sa úprava základným náterom PCI Elastoprimer 110.
®

 dobré |  výborné |  vynikajúce
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