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do zespolonych uszczelnień PCI

PCI Pecitape® WS sprawdza się doskonale 
w miejscach o trudnej geometrii, np. w okrągłej
kabinie prysznicowej.

 Do zastosowań wewnętrznych 

i zewnętrznych.

 Do uszczelniania miejsc krytycznych

takich jak dylatacje, połączenia

powierzchni poziomych z pionowymi,

przejścia rurowe.

 Do stosowania na tarasach,

balkonach, loggiach, w łazienkach,

kuchniach.

 Do uszczelniania połączeń stolarki

okiennej i drzwiowej z izolacją

mineralną.

 Wraz z powłokami izolacyjnymi 

PCI stanowi systemową,

podpłytkową warstwę wodoszczelną.

 Do wykonywania styków mat 

PCI Pecilastic® W i PCI Pecilastic® U

Zakres stosowania

 Odporna na alkalia.

 Wysoko odkształcalna.

 Wodoszczelna i mrozoodporna.

 Odporna na starzenie.

 Pokryta jednostronnie specjalną

włókniną wzmacniającą.

 Wysoka przyczepność do

wszystkich uszczelnień płynnych

PCI.

 Samoprzylepna – do większości

materiałów budowlanych (metal, PVC,

drewno, beton, jastrych cementowy).

Właściwości produktu
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 Podłoże powinno być równe, nośne,

czyste, pozbawione wszelkich

substancji zmniejszających

przyczepność.

 W przypadku powierzchni skażonych

biologicznie, zaleca się usunięcie alg

lub glonów przez zastosowanie

preparatu PCI Multitop® FC.

 Podłoże z blachy stalowej lub

aluminium należy odtłuścić.

 Podłoża nasiąkliwe należy

zagruntować preparatami 

PCI Gisogrund®, PCI Gisogrund® OP 

i pozostawić do wyschnięcia.

Przygotowanie podłoża

W połączeniu z płynnymi izolacjami

PCI

�1 Odwinąć z rolki odcinek taśmy 

o odpowiedniej długości.

�2 Zdjąć folię ochronną, przyłożyć taśmę

do podłoża i docisnąć. Nie naprężać

taśmy w trakcie klejenia oraz nie

korygować położenia przyklejonej taśmy.

�3 Po przyklejeniu taśmy zewnętrzną

powierzchnię pokryć powłoką izolacyjną

PCI.

W połączeniu z matą 

PCI Pecilastic® W lub PCI Pecilastic® U

�1 Przykleić odcinki maty uszczelniające

PCI Pecilastic® W/U zgodnie z

wymogami karty technicznej tego

produktu, jednakże bez zakładów na

stykach.

�2 Odwinąć z rolki odcinek taśmy o

odpowiedniej długości.

�3 Zdjąć folię ochronną, przyłożyć taśmę

do podłoża i docisnąć. Nie naprężać

taśmy w trakcie klejenia. Przy pomocy

taśmy uszczelnić połączenia styków

sąsiednich odcinków maty oraz

połączenia maty z przyległymi

elementami budowlanymi.

Sposób użycia

 Przed przyklejeniem należy dokładnie

dopasować taśmę do podłoża.

Oderwanie i ponowne przyklejenie nie

będzie już możliwe.

 W celu uniknięcia fałd w przypadku

klejenia na styku powierzchni łukowej

z powierzchnią prostą (np. w kabinie

prysznicowej na planie koła), 2/3

szerokości taśmy przykleić na

powierzchni łukowej, a 1/3 na

płaskiej.

Zalecenia i uwagi

Baza materiałowa samoprzylepna taśma butylowa, powleczona z wierzchu
włókniną i zabezpieczona od
spodu usuwalną folią

Kolor szary

Szerokość 100 mm i 120 mm

Opakowania taśma 100 mm - rolka 20 m w kartonie
taśma 120 mm - rolka 10 m w kartonie

Trwałość składowania 24 miesiące

Składowanie w suchym miejscu

Dane techniczne

Usunąć folię, przyłożyć taśmę bez naprężania
do podłoża i docisnąć – gotowe!
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Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
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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. 

Dokładnie opróżnione opakowania po

produktach PCI oraz pozostałe, nie

wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Utylizacja odpadów

W sprawie doradztwa obiektowego i

dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców

techniczno-handlowych PCI.

Serwis dla projektantów


