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uszczelniaczy silikonowych i poliuretanowych PCI

 Do zastosowań wewnętrznych 

i zewnętrznych.

 Do wygładzania i profilowania

powierzchni spoin elastycznych,

wykonanych uszczelniaczami

silikonowymi (PCI Silcofug® E, 

PCI Carraferm®) i poliuretanowymi

(PCI Elritan® 100, PCI Elritan® 140).

Zakres stosowania

 Zapobiega przebarwieniom krawędzi

płytek (zwłaszcza kamiennych),

mogącym powstawać po użyciu do

wygładzania np. płynu do naczyń.

 Zapobiega trwałemu uszkodzeniu

powierzchni uszczelniacza

poliuretanowgo (stale utrzymująca się

lepkość, powodująca osiadanie pyłu 

i kurzu), którego przyczyną może być

np. wygładzanie płynem do naczyń.

 Bardzo wysoka wydajność.

 Nowatorska receptura - przyspiesza 

i ułatwia prace wykończeniowe.

Właściwości produktu
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Może spowodować podrażnienie lub

uszkodzenie oczu oraz podrażnienie

skóry, szkodliwy w razie połknięcia.

Stosować rękawice i okulary ochronne.
Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki
produktu.

Wskazówki BHP

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

Karta techniczna nr 247 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. 

Składniki produkt 1 -składnikowy

Konsystencja płynna

Kolor bezbarwny

Gęstość ok. 1,0 g/cm3

Dozowanie uszczelniacze silikonowe: w rozcieńczeniu 1 : 10 z wodą
uszczelniacze poliuretanowe: w rozcieńczeniu 1 : 4 z wodą

Opakowanie kanister 5 l
butelka 1 l

Dane techniczne

 Wlać do czystego naczynia potrzebną

ilość środka PCI Glättmittel i dolać

ilość wody wg proporcji, opisanej 

w Danych technicznych. 

Dokładnie wymieszać.

 Bezpośrednio po aplikacji

uszczelniacza wyprofilować i

wygładzić jego powierzchnię

narzędziem zanurzonym wcześniej 

w roztworze płynu PCI Glättmittel.

Sposób użycia


