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do chemoodpornego klejenia i spoinowania

kolorowych mozaik szklanych

 Do zastosowań wewnętrznych.

 Do posadzek i ścian.

 Do chemoodpornego i wodoszczel-

nego, wyklejania i spoinowania mozaik

szklanych, zwłaszcza wielobarwnych,

na podłożach mineralnych

(posadzkach betonowych,

jastrychach i tynkach cementowych),

stali i aluminium, na uszczelnieniu 

PCI Apoflex®, w pomieszczeniach

mieszkalnych, usługowych i

handlowych, w nieckach i na plażach

basenów solankowych i termalnych,

w saunach parowych, obiektach SPA.

 Szczególnie do luksusowych

obiektów o wysokich standardach

estetycznych.

Zakres stosowania

 2-składnikowa.

 Wodoszczelna, odporna na

starzenie i warunki atmosferyczne.

 Chemoodporna.

 Wysoki opór dyfuzyjny dla pary

wodnej.

 Łatwa w aplikacji - porównywalna

do cementowych spoin

tradycyjnych.

 Przezroczysty, neutralny kolor 

– pozwala na wyeksponowanie

barwy mozaiki, dzięki czemu

umożliwia uzyskanie nowatorskich

efektów optycznych w połączeniu

zwłaszcza z wielobarwnymi

mozaikami.

 Zawiera dodatki chroniące przed

negatywnym oddziaływaniem

promieniowania UV.

 Bardzo łatwo zmywalna - przy

użyciu PCI Durapox® Finish brak

zacieków i smug na powierzchni

okładziny.

 Brak uciążliwego zapachu w trakcie

aplikacji.

 Utwardza się bezskurczowo.

 Bardzo wysoka przyczepność do

niemal wszystkich materiałów

budowlanych.

Właściwości produktu



Karta techniczna

PCI Durapox® Premium Harmony 

* Przy +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy.

Zużycie (wymieszany całkowicie materiał)

Spoinowanie
- mozaika szklana 2 x 2 cm

(szerokość spoiny 2 mm, głębokość spoiny 5 mm)
ok. 1.600 g/m²

- mozaika szklana 1 x 1 cm
(szerokość spoiny 2 mm, głębokość spoiny 4 mm)

ok. 2.200 g/m²

Temperatura aplikacji i podłoża min. + 10 °C do + 25 °C 

Czas użycia ok. 45 minut

Zdolność do emulgacji / możliwość zmywania* ok. 60 minut

Wchodzenie możliwe po ok. 16 godzinach

Odporność termiczna - 20 °C do + 80 °C

PCI Durapox Premium Harmony

Baza materiałowa Żywica epoksydowa z miałkimi napełniaczami

Składniki produkt 2-składnikowy

Opakowanie puszka zespolona 2,0 kg

Proporcje wagowe składników 1,89 kg składnika bazowego + 0,11 kg utwardzacza

Twałość składowania 15 miesięcy; w suchym miejscu, w temperaturze
nieprzekraczającej długotrwale +30 °C

Dane techniczne

Spoinowanie

 Spoiny muszą być suche i czyste

(pozbawione pyłu, tłuszczu i innych

substancji antyadhezyjnych).

 Mozaiki szklane należy przykleić

zaprawą PCI Nanolight® White z

zastosowanie pacy zębatej 2 - 3 mm.

 W przypadku konieczności

przyklejenia mozaik na zaprawie

epoksydowej, zastosować 

PCI Durapox NT z dodatkiem piasku

PCI Quarzsand BCS 412 (proporcja

wagowa epoksyd : piasek = 4 : 5,5). 

 Po wyklejeniu płytek usunąć

całkowicie zaprawę klejącą ze spoin 

i dokładnie je oczyścić.

 W momencie spoinowania zaprawa

klejąca musi być całkowicie

utwardzona.

Przygotowanie podłoża
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Przygotowanie zaprawy

�1 Dodać cały utwardzacz do składnika

bazowego i przez min. 3 minuty

intensywnie wymieszać (najlepiej

spiralnym) mieszadłem zamontowanym

w wiertarce wolnoobrotowej (maks. 

300 obr./min.) do uzyskania jednorodnej

plastycznej masy.

�2 Przełożyć całą masę do innego

czystego naczynia i ponownie 

dokładnie przemieszać.

Spoinowanie

�1 Szlamowanie

Nanieść zaprawę na powierzchnię

okładziny. Packą gumową do

spoinowania wprowadzić materiał w

spoiny i ściągnąć nadmiar diagonalnie

do kierunku fug.

Zmywanie po spoinowaniu

�1 Po ok. 10 - 45 minutach od

spoinowania rozcieńczyć pozostałości

spoiny na okładzinie, wykonując

okrężne ruchy miękką gąbką nawilżoną

niewielką ilością wody o temperaturze

zbliżonej do temperatury ciała.

Nie stosować gorącej wody!

�2 Następnie packą z miękką gąbką

zebrać pozostałości żywicy z okładziny,

często przy tym płucząc gąbkę.

�3 Moment modelowania i powtórnego

zmycia okładziny zależy od warunków

klimatycznych otoczenia. W typowych

warunkach (w temperaturze ok. +20 °C)

można to wykonać po ok. 60 minutach

od mieszania zaprawy. W tym celu

należy użyć powtórnie packi z miękką

gąbką i często ją płukać. Po zmyciu

każdych 5 - 10 m2 okładziny należy 

zmieniać wodę. W celu ułatwienia zmycia

cienkiego filmu żywicy, pozostającego

na płytkach przy końcu mycia, zaleca

się przed zmywaniem spryskać

powierzchnię okładziny środkiem 

PCI Durapox® Finish. Alternatywnie

można do czystej wody do zmywania

dodać koncentratu PCI Durapox® Finish

(objętościowo ok. 1 % ilości wody).

�4 Po wyschnięciu okładziny zaleca się

jeszcze tego samego dnia dokładnie

skontrolować czystość i w razie

potrzeby powtórzyć czynność mycia.

�5 Po utwardzeniu się zaprawy w

spoinach, można jeszcze następnego

dnia usunąć ewentualne pozostałe

zacieki przy użyciu środka 

PCI Durapox® Finish. Do likwidacji

intensywniejszych i zaschniętych

zabrudzeń należy użyć żelu 

PCI Spezial-Reiniger Epoxi.

Sposób użycia

Packą gumową do spoinowania wprowadzić
zaprawę PCI Durapox® Premium Harmony w
spoiny

Końcowe mycie z użyciem środka 
PCI Durapox® Finish.
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objaśnienia symboli: + = odporny; (+) = krótkotrwale odporny; - = nieodporny

Koncentracja
(% wagowe)

Odporność Koncentracja
(% wagowe)

Odporność

Kwasy nieorganiczne Paliwa, oleje
kwas fosforowy do 50% + benzyna bezołowiowa +
kwas azotowy do 20% +

(przebarwienie)
benzyna zaołowiona +

kwas solny do 37% + benzyna super +
kwas siarkowy do 70% +

(przebarwienie)
olej napędowy +

bioolej napędowy +
Kwasy organiczne (przebarwienie) paliwa lotnicze +
kwas mrówkowy do 5% (+) olej silnikowy +
kwas borowy do 10% + olej silnikowy olej opałowy lekki

(EL)
+

kwas octowy do 10% (+) olej opałowy ciężki +
kwas mlekowy do 10% (+) olej parafinowy +
kwas szczawiowy do 10% + olej hydrauliczny +
kwas winny do 25% + olej silikonowy +
kwas cytrynowy do 10% + olej jadalny +

terpentyna +
Zasady
amoniak do skoncen-

trowanego
+ Rozpuszczalniki

roztwór wodorotlenku do 20% + aceton (+)
wapnia do skoncen-

trowanego
+ butanol (+)

wodorotlenek potasu do 50% + etanol (+)
podchloryn sodu do 50% + alkohol izopropylowy (+)

eter naftowy (+)
Sole formaldehyd +
roztwór chlorku glinu do 30% + ksylen (+)
roztwór siarczanu glinu do 40% + octan etylu do 20% (+)
roztwór chlorku amonu do 10% + benzyna do czyszczenia (+)
roztwór węglanu amonu do 50% +
roztwór azotanu amonu do 50% + Inne
roztwór siarczanu amonu do 50% + Witty Pool Rot SE +
roztwór chlorku baru do 40% + wody agresywne w stosunku

do betonu
+

roztwór chlorku wapnia do 40% + piwo +
roztwór azotanu wapnia do 50% + Coca-Cola +
roztwór siarczanu żelaza do 30% + ftalan dibutylu +
roztwór węglanu wapnia do 20% + roztwór wywoływacza +
roztwór nadmanganianu
potasu

do 5% +
(przebarwienie)

gliceryna +

roztwór soli kuchennej do
nasyconego

+ serwatka +

roztwór siarczanu miedzi do 15% + nadtlenek wodoru do skoncen-
trowanego

+

roztwór tiosiarczanu sodu do 20% +
roztwór chlorku cynku do 50% +
solanki +

Odporność chemiczna
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Oba składniki produktu zawierają

substancje mogące wywoływać

podrażnienia skóry, oczy i organów

oddechowych. W trakcie pracy należy

używać odzieży ochronnej, rękawic i

okularów. Nie dopuszczać dzieci do

kontaktu z produktem. W razie kontaktu

ze skórą umyć, używając dużej ilości

wody i mydła. W przypadku kontaktu z

oczami, przepłukać dużą ilością wody i

udać się natychmiast do lekarza. W

razie połknięcia wypłukać usta ostrożnie

wodą, w żadnym razie nie prowokować

wymiotów i natychmiast udać się do

lekarza. W przypadku złego

samopoczucia udać się do lekarza.

Przedstawić lekarzowi kartę

charakterystyki lub opakowanie

produktu.

Wskazówki BHP

W sprawie doradztwa obiektowego i

dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców

techniczno-handlowych PCI.

Serwis dla projektantów

Dokładnie opróżnione opakowania po

produktach PCI oraz pozostałe, nie

wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Utylizacja odpadów

Karta techniczna nr 494 wydanie: Marzec 2021. 
Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci ważność. 
Najnowsze wydanie aktualnej  karty technicznej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl

Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne
stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji
na budowach mogą odbiegać od informacji
zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego
względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania
sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w
innych warunkach od podanych w karcie technicznej.
W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć
naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach
technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego
zawinienia (działania umyślnego lub rażącego
niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych
roszczeń z tytułu ogólnych przepisów 
o odpowiedzialności za produkt. 

 Optymalna temperatura do

spoinowania za pomocą 

PCI Durapox® Premium Harmony

wynosi +20 °C.

 Produkt nie zastępuje hydroizolacji

podpłytkowej.

 Nie rozcieńczać produktu przed

użyciem wodą, środkiem PCI Special-

Reiniger Epoxi, spirytusem itp.

 Po użyciu PCI Special-Reiniger Epoxi

do czyszczenia okładziny, należy ją

ponownie gruntownie przemyć czystą

wodą.

 Utwardzoną żywicę oraz pozostałości

z odstojnika po spoinowaniu usuwać

jako gruz budowlany.

 Narzędzia natychmiast po użyciu

umyć wodą. W stanie utwardzonym

możliwe jest tylko mechaniczne

oczyszczenie.

 W przypadku krystalizacji składnika

bazowego, należy go podgrzać w

kąpieli wodnej (do 50 °C) i gruntownie

wymieszać. Po ostudzeniu do

temperatury pokojowej wymieszać 

z utwardzaczem.

 Niezbywalnym warunkiem

prawidłowego funkcjonowania fugi

PCI Durapox® Premium Harmony

jest dokładnie usunięcie jeszcze w

stanie świeżym zaprawy klejącej z

wszystkich szczelin spoinowych. 

Ewentualne pozostałości kleju w tych

szczelinach mogą spowodować

zaburzenie oczekiwanego efektu

kolorystycznego przy ocenie gotowej

okładziny. Efekt ten jest bowiem

uwarunkowany równomiernym

wypelnieniem wszystkich spoin

zaprawą do fugowania.

 Zaprawa PCI Durapox® Premium

Harmony zawiera dodatki chroniące

ją przed negatywnym oddziaływaniem

promieniowania UV. Mimo to

wprzypadku ekspozycji okładziny 

na stałe oddziaływanie źródeł światła

emitujących silne promieniowanie UV,

może z czesem dojść do nieznacz-

nego zżółknięcia powierzchni fug.

Zalecenia i uwagi


