
Kúpeľňová hydroizolácia

všetko v jednom balení

www.pci-sk.sk

 PCI Lastogum® – rýchlotuhnúca hydroizolačná flexibilná stierková hmota
 PCI Gisogrund® PGM – vodou riediteľný plnený penetračný náter
 PCI Pecitape® Objekt – špeciálna hydroizolačná páska na utesnenie rohových a dilatačných škár
 PCI Pecitape® 10 x 10 – špeciálna tesniaca gumená kašírovaná manžeta

PCI Lastogum® Dichtset
Hydroizolačná súprava PCI Lastogum® Dichtset poskytuje istotu komplexného riešenia

a ľahkého zhotovenia. Aplikuje sa pod keramické obklady a dlažby v kúpeľniach a sprchách.

3,5 – 4,0 m²

Sprchovací kút 

alebo okolie 

vane.



PCI Gisogrund® PGM – penetrácia podkladu

PCI Pecitape® 10×10 – izolácia prestupov
PCI Pecitape® Objekt – izolácia kútov

PCI Lastogum® – izolácia plôch

PCI Lastogum® Dichtset

PREČO je nutné použiť 
hydroizoláciu?
PRETOŽE:
 Obmedzuje kondenzáciu vodných pár pod dlažbou  
 a obkladom v dôsledku rozdielnych teplôt
 Bráni hromadeniu vlhkosti v konštrukcii pod dlažbou  
 a obkladom
 Výrazne zamedzuje vzniku plesní na povrchu  
 škárovacej hmoty
 Chráni omietku proti vplyvu vnútornej vlhkosti
 Samotná škárovacia hmota nie je hydroizolácia!

PCI Lastogum®

Rýchlotuhnúca hydroizolačná flexibilná stierková hmota na báze disperznej 
živice pod obklady a dlažby v interiéroch. Do vlhkých a mokrých priestorov, 
ihneď použiteľná. Spoľahlivo preklenuje aj dodatočne vzniknuté trhliny  
v podklade. Do priestorov s beztlakovou vodou, napr. kúpeľne a sprchy.  
Na savé podklady citlivé na vlhkosť − sadrové omietky, sadrovláknité  
a sadrokartónové dosky, anhydritové a cementové potery, betón,  
omietky, pórobetón, opravné malty a samonivelizačné hmoty.  
Spracováva sa neriedená.

PCI Gisogrund® PGM
Vodou riediteľný plnený penetračný náter na savé podklady. Používa  
sa ako spevňujúci podkladový náter pod obklady a dlažby a ako príprava 
na aplikáciu vrchných omietkových zmesí, zatepľovacích systémov, farieb 
a samonivelizačných hmôt. Aj ako hĺbková penetrácia. Na normálne savé 
podklady nanášať neriedený, vysoko savé podklady sa penetrujú dvakrát. 
Riedenie: 1 : 1 vodou.

PCI Pecitape® Objekt
Špeciálna hydroizolačná páska na utesnenie rohových a dilatačných škár 
spolu s PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, PCI Barraseal® a PCI Apoflex® 
v sprchách a kúpeľniach, na balkóny a terasy. Šírka: 120 mm.

PCI Pecitape® 10 x 10
Špeciálna gumená kašírovaná manžeta na utesnenie prechodov rúrok.

3,5 – 4,0 m²

Sprchovací kút 

alebo okolie 

vane.

sprcham²
3,5
4,0

vaňa

3,5 – 4,0 m²

Sprchovací kút 

alebo okolie 

vane.


