
Nová 
receptúra, 
vynikajúce 

spracovanie

Keď už aplikácia

hydroizolácie je zážitkom

PCI Seccoral® 1K
Pružná cementová hydroizolačná stierka na balkóny, terasy

a do kúpeľní a spŕch 

 Krémová konzistencia pre mimoriadne pohodlné spracovanie
 Rýchle schnutie
 Bezprašná technológia s minimom zápachu

www.pci-sk.sk



PCI Seccoral® 1K

Keď už aplikácia hydroizolácie je zážitkom

Vďaka svojej mimoriadne krémovej konzistencii 
PCI Seccoral® 1K ponúka novú prémiovú kvalitu pre čo 
najvyššie pohodlie spracovateľa a zároveň šetrí čas.

PCI Seccoral® 1K je najpohodlnejšia jednozložková flexibilná 

cementová hydroizolačná stierka na trhu. Vďaka špeciálnej kombinácii 

prísad je hydroizolačná stierka obzvlášť krémová a ľahko spracovateľná. 

Môže byť aplikovaná na steny alebo podlahy bez námahy a bez výraznej 

sily. Vďaka svojej jedinečnej materiálovej konzistencii je možné dosiahnuť 

podstatne vyššie aplikačné výkony.

Vlastnosti produktu presvedčia všetkých odborníkov

  Jednozložkový produkt, stačí len zmiešať s vodou na mieste aplikácie

  Preklenutie trhlín, účinná ochrana aj pred dodatočne vzniknutými 

trhlinami v podklade

  Vytvrdzovanie bez trhlín, stierka nepraská a nevylamuje sa

  Spoľahlivé priľnutie aj bez penetrácií a spojovacích mostíkov

  Použitie: na vnútorné a vonkajšie použitie na steny a podlahy

  Balenie: 15 kg vrece a 3,5 kg vrecko

Schválené stavebnými orgánmi: spoľahlivá  
a flexibilná hydroizolácia

PCI Seccoral® 1K je v súlade s platnou normou pre 
stierkové hydroizolácie DIN 18534-3, normou pre 
hydroizoláciu vnútorných miestností DIN 18534-5 
(triedy vystavenia vode W1-I, W2-I a W3-I) ako aj 
normou na hydroizoláciu balkónov a chodníkov 
DIN 18531-5.

MEETS NEW
WATERPROOFING 

STANDARD

Dlhá doba spracovateľnosti: rýchly postup výstavby

  Rýchlo schnúca: obklady a dlažby je možné lepiť už po 5 hodinách, 

dokonca aj pri aplikácii dvoch vrstiev

  Optimálna priľnavosť: na lepenie manžiet a tesniacich pások

  Nízka spotreba: 2,5 kg/m² pri hrúbke suchej vrstvy 2 mm

Vylepšená receptúra

  Krémová konzistencia pre mimoriadne jednoduchú aplikáciu

  Rýchle schnutie umožňuje rýchly pracovný postup pri výstavbe  

a úsporu nákladov a času

  Minimalizované emisie zápachu a prachu poskytujú  

príjemné pracovné podmienky
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by trowel by brush by roller by spray gun
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Aplikácia

hladidlom štetkou valčekom strojovo


