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PCI produkt - strana - skladovateľnosť (v mesiacoch)

A Apoflex® F 27 18

Apoflex® W 28 18

Apogel® Dübel 35 -

Apogel® SH 35 12

Armiermatte GFM /GFS 35 18

B Balkónový profil DRIP 29 -

Balkónový profil PCI 28 -

Barrafix® 920 31 12

Barrafix® 920 patrona / SM 31 -

Barrafix® PU / PU GUN 31 12

Barraseal® CS 27 12

C Carraflex® 18 6

Carraferm® 22 9

Carraflott® NT 19 6

Carrafug® 20 12

Carrament® 18 9

Collastic® 19 12

D Decotop® AZ 42 24

Decotop® BAP 42 18

Decotop® EW 42 12

Decotop® HQL 41 24

Decotop® OIL 41 24

Decotop® PL 41 24

Decotop® SAL 40 24

Decotop® SWL 41 24

Decotop® Uniprimer 42 24

Decotop® UWP 40 24

DIN-Polyband 08 22 -

Durafug® NT 21 12

Durapox® NT / NT plus 19, 21 12

Elastoprimer 145 22 6

E Elritan® 140 22 12

Epoxigrund 390 23 18

F Farbchips 05 42 -

Flexmörtel® S2 18 12

FT® Extra 17 12

FT® Fugenbreit 21 12

FT® Klebemörtel 17 12

FT® Rapid 18 6

Gisogrund® 6, 23 12

G Gisogrund® 404 23 12

Gisogrund® PGM 6, 23 12

Gisogrund® PPB 6, 23 12

Gisogrund® Rapid 23 12

L Lastoflex® 19 12

Lastogum® 27 12

M Multicret® DK 6 12

Multicret® DUO 5 12

Multicret® Multi 5 12

Multicret® PS 5 12

Multicret® PU EPS 6 12

Multicret® Super / White 5 12

Multicret® UP 5 24

Multicret® XT 5 12

Multigrund® PGL 7 24

Multigrund® PGS 7 12

Multigrund® PGT 7 12

Multigrund® PGU 6 12

Multiputz® ED 7 6

Multiputz® MP 13 12

Multiputz® MRP 7 12

Multiputz® MSP 7 12

Multiputz® NoBio Z 11 12

Multiputz® RA 8 12

Multiputz® RM 11 12

Multiputz® RS 11 12

Multiputz® RT 8 12

Multiputz® UP UNI 11 12

Multiputz® ZA 8 12

Multiputz® ZM 11 12

Multiputz® ZS 11 12

Multiputz® ZT 8 12

Multiputz® ZX 8 12

Multitop® Classic 40 12

Multitop® Classic Object 40 12

Multitop® Elastik G 15 12

Multitop® Elastik T 15 12

Multitop® FA 14 12

Multitop® FC 15 12

Multitop® FK 14 24

Multitop® FM 14 12

Multitop® FS 14 12

Multitop® FT 14 12

Multitop® Plus 40 12

Multitop® Premium 40 12

Multitop® UC 15 24

N Nanocret® AP 30 12

Nanocret® FC 30 9

Nanocret® R2 31 9

Nanoflott® light 18 12

Nanofug® Premium 5 kg 20 12

Nanofug® Premium 15 kg 20 6

Nanolight® / White 18 12

Naturstein-Imprägnierung 32 48

Novoment® M1 plus 33 6

Novoment® M3 plus 33 9

Novoment® Z1 34 6

Novoment® Z3 34 9

P Pavifix® 1K Extra 32 18

Pavifix® CEM 32 12

Pavifix® DM 32 12

Pecicret® HK 01 36 12

Pecicret® HK 02 36 12

Pecicret® K 01 36 12

Pecicret® K 04 36 12

Pecicret® K 12 36 12

Pecicret® K 13 36 12

Pecicret® KMM 37 12

Pecicret® PR 37 12

Pecilastic® 28 12

Pecilastic® U 28 24

Pecilastic® W 28 24

Pecilastic® WS 28 24

Pecimor® 1K 30 12

Pecimor® 2K 30 9

Pecimor® P 30 12

Pecitape® 10 x 10 29 -

Pecitape® 120 29 -

Pecitape® 90° A  / 90° I 29 -

Pecitape® Butyl 29 24

Pecitape® DB 29 -

Pecitape® Objekt 29 -

Pericem® B 25 32 12

Pericem® EBF 02 33 12

Pericem® EBF 04 33 12

Pericem® EBF Special 33 12

Pericem® 440 34 6

Pericem® 505 34 6

Pericem® 510 34 6

Pericem® 515 34 6

Pericem® Grund 33 12

Pericem® Plastifikator 32 12

Pericol® Flex 16 12

Pericol® FlexPlus 17 12

Pericol® Flex Rapid 17 6

Pericol® Flex White 16 12

Pericol® Fluid 17 6

Pericol® K 16 12

Pericol® SL 17 12

Pericol® Special 16 12

Pericol® Standard 16 12

Pericol® ZL 16 12

Pericolor® Flex 20 12

Pericret® 31 6

Periplan® Extra 35 6

Periplan® Plus 35 6

Polycret® K 40 30 12

Polyfix® 5 min. 31 9

S Saniment® 01 38 12

Saniment® 02 38 12

Saniment® 03 38 12

Saniment® 04 38 12

Saniment® Injekt C 37 6

Saniment® Injekt R 37 12

Saniment® Super 38 6

Saniment® PGI 37 12

Saniment®  - tryska 37 -

Seccoral® 1K 27 9

Seccoral® 2K Rapid 27 12

Silcoferm® KTW 21 24

Silcofug® E 22 24

Silcofug® N 22 12

Silconal® AG 15 12

Silconal® W 15 12

Spezial Reiniger-Epoxi 21 12

W Wadian® 27 6

Z ZemTec® 1K 35 6
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Lepiace a stierkovacie tmely na zatepľovacie systémy

PCI Multicret® Super / 

Super White

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá
biela

11,50 €
12,75 €

13,80 €
15,30 €

0,460 €
0,510 €

0,552 €
0,612 €

Lepiaca a stierkovacia hmota na zatepľovacie systémy. Na steny a stropy, na lepenie a stierkovanie 
dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Po vytvrdnutí je 
odolná proti vode a mrazu. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. Vystužená 
sklenými vláknami. Odporučená hrúbka výstužnej vrstvy na zatepľovacích systémoch je 3–5 mm. 
Savé podklady penetrovať s PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať s PCI 
Gisogrund® PPB. 
Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

6–9 kg

1m2

2 d

PCI Multicret® PS

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

8,00 € 9,60 € 0,320 € 0,384 € 

Lepiaci tmel na zatepľovacie systémy. Na lepenie polystyrénu a minerálnej vlny. Po vytvrdnutí je 
odolný proti vode a mrazu. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. Savé pod-
klady penetrovať náterom PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať náterom 
PCI Gisogrund® PPB.  
Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

3–5 kg

1m2

2 d

PCI Multicret® Multi

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

10,75 € 12,90 € 0,430 € 0,516 €

Lepiaca a stierkovacia hmota na zatepľovacie systémy. Na steny a stropy, na lepenie a stierkovanie 
dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Po vytvrdnutí je 
odolná proti vode a mrazu. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. Odporuče-
ná hrúbka výstužnej vrstvy na zatepľovacích systémoch je 3–5 mm. Savé podklady penetrovať  
s PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať s PCI Gisogrund® PPB.  
Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

6–9 kg

1m2

2 d

PCI Multicret® XT

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

10,00 € 12,00 € 0,400 € 0,480 €

Lepiaca a stierkovacia hmota na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny  
a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Vhodná na vytváranie hrubších výstužných vrstiev. 
Ľahko spracovateľná, po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Odporučená hrúbka výstužnej 
vrstvy je 3–5 mm. Savé podklady penetrovať náterom PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé 
podklady penetrovať náterom PCI Gisogrund® PPB.  
Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

8–10 
kg

1m2

2 d

PCI Multicret® DUO

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

9,25 € 11,10 € 0,370 € 0,444 €

Lepiaca a stierkovacia hmota na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny 
a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Ľahko spracovateľná, po vytvrdnutí je odolná proti vode 
a mrazu. Odporučená hrúbka výstužnej vrstvy je 3–5 mm. Savé podklady penetrovať náterom 
PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať náterom PCI Gisogrund® PPB.  
Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

6–9 kg

1m2

2 d

PCI Multicret® UP

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

3 l
transparentná

22,50 € 27,00 € 7,500 € 9,000 €

Špeciálna tekutá prísada – aditívum na urýchlenie schnutia cementových lepiacich a stierkova-
cích hmôt PCI používaných pri montážach zatepľovacích systémov z EPS a minerálnej vlny pri 
aplikáciách pri nízkych teplotách od +1 °C do +5 °C. Spotreba: 0,2 l prísady na 25 kg lepiacej alebo 
stierkovacej hmoty.  
Do času konečného vytvrdnutia – cca 48 hod. – nesmú klesnúť teploty pod +1 °C. 

M

+5

+1

2 d
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Lepiace a stierkovacie tmely na zatepľovacie systémy

PCI Multicret® DK

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

23 kg [24]
biela

62,10 € 74,52 € 2,700 € 3,240 €

Špeciálna disperzná elastická lepiaca a stierkovacia hmota na lepenie a stierkovanie zatepľova-
cích systémov na báze EPS a XPS. Vhodná najmä na lepenie na drevotrieskové, drevoštiepkové, 
cementotrieskové, sadrovláknité a cementovláknité dosky bez penetrácie. S obsahom sklených 
vlákien. Vhodná aj na plošnú sanáciu prasklín na omietkach.

S

+25

+5

2,2 kg/ 
2  mm

1m2

1–2 
d

PCI Gisogrund® PGM

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

20 kg [24]
10 kg [39]
5 kg [90]

1 kg
biela

70,00 €
37,00 €
20,00 €
5,40 €

84,00 €
44,40 €
24,00 €
6,48 €

3,500 €
3,700 €
4,000 €
5,400 €

4,200 €
4,440 €
4,800 €
6,480 €

Vodou riediteľný plnený penetračný náter na savé podklady. Používa sa ako spevňujúci podkladový 
náter 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. 

M

+25

+5

riedený 
1:1 
0,1kg

1m2

nerie-
dený 
0,25 kg

1m2

6 h

PCI Gisogrund® PPB

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

10 kg [39]
5 kg [90]

1 kg
biela

30,00 €
16,50 €
3,70 €

36,00 €
19,80 €
4,44 €

3,000 €
3,300 €
3,700 €

3,600 €
3,960 €
4,440 €

Kontaktný náter na nesavé podklady s obsahom granulátu. Vhodný na hladké betóny, staré obklady 
a dlažby, umakart, cementotrieskové dosky, OSB dosky a pod. Na vytvorenie adhézneho mostíka 
na aplikáciu ďalších vrstiev. 
Spracováva sa neriedený.

M 

+25

+5

0,3 kg

1m2

12 h

PCI Multicret® PU EPS

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

0,75 l

(balené po 12 ks)

7,70 € 9,24 € 10,267 € 12,320 €

Pištoľová jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová lepiaca pena určená na lepenie polystyrénu 
a zatepľovacích systémov s izolantom na báze EPS alebo XPS. Vhodná na vypĺňanie škár medzi 
izolantami a na vypĺňanie dutín.

S

+30

+0

0,1 l

1m2

2 h

Fasádne akrylátové, silikátové a silikónové penetračné nátery

PCI Multigrund® PGU

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

20 kg [24]
5 kg [90]

1 kg
biela

60,00 €
17,50 €
4,80 €

72,00 €
21,00 €
5,76 €

3,000 €
3,500 €
4,800 €

3,600 €
4,200 €
5,760 €

Univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkovrstvové minerálne, akrylátové, silikátové, 
silikónové a mozaikové omietky. Vytvára adhézny mostík pod následne nanášané omietky. Je 
súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. Riedi sa vodou max. 5 %.  
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať náter aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C. 

M

+25

+5

0,2–
0,25 kg

1m2

12 h

PCI Gisogrund® 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l [50]
5 l [96]

1 l
modrá

80,00 €
45,00 €
11,00 €

96,00 €
54,00 €
13,20 €

8,000 €
9,000 €

11,000 €

9,600 €
10,800 €
13,200 €

Vodou riediteľný neplnený adhézny a ochranný penetračný náter na savé podklady. Pod nátery, 
omietky, lepidlá, samonivelizačné hmoty, atď. Používa sa na zjednotenie nasiakavosti a hĺbkové 
spevnenie podkladu. Pochôdzny po cca 30–60 min, ďalšie vrstvy na anhydritových podkladoch  
po cca 6 hod., ďalšie vrstvy na ostatných podkladoch po cca 1 až 3 hodinách. 
Kontrolné modré sfarbenie. Riedenie: 1:1 vodou. 

A

+25

+5

riedený 
0,1–0,2
 l

1m2

nerie-
dený 
0,15 l

1m2

1–6
h

NOVINKA

NOVINKA
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PCI Multigrund® PGS

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l [40]
5 l

transparentná

35,00 €
23,00 €

42,00 €
27,60 €

3,500 €
4,600 €

4,200 €
5,520 €

Silikónový, vodou riediteľný, penetračný náter na minerálne podklady pod silikónové fasádne náte-
ry. Je vysokodifúzny a odolný proti alkáliám. Riedi sa vodou max. 30 %. 

M

+25

+5

nerie-
dený
0,17 l

1m2

4–5 
h

PCI Multigrund® PGT

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l [40]
5 l

transparentná

35,00 €
23,00 €

42,00 €
27,60 €

3,500 €
4,600 €

4,200 €
5,520 €

Silikátový penetračný náter aj riedidlo pre silikátové nátery a omietky, na nové i staré minerálne 
omietky, vápencové a pieskovcové pohľadové murivo, staré nátery minerálnych farieb, na podklady 
schopné skremičitenia. Je vysokodifúzny a s hĺbkovým účinkom. Spracováva sa neriedený.
Nanáša sa štetcom.

M

+25

+8

nerie-
dený
0,20 l

1m2

6 h

PCI Multigrund® PGL

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l
2,5 l

transparentná

65,00 €
20,00 €

78,00 €
24,00 €

6,500 €
8,000 €

7,800 €
9,600 €

Hĺbkový rozpúšťadlový penetračný náter na pieskujúce alebo nesúdržné podklady z minerálnych 
omietok, betónov, cementovláknitých a drevotrieskových dosiek, ostro pálených tehál a disperz-
ných náterov. Je difúzny a odolný proti alkáliám. 
Nepoužívať na podkladoch z polystyrénu a XPS!

M

+30

+6

0,17 l

1m2

1 d

PCI Multiputz® MRP

2 / 3

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
prírodná biela

13,00 € 15,60 € 0,520 € 0,624 €

Minerálna biela tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou. Odolná proti poveternostným 
vplyvom a umývateľná. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. Na minerálne 
omietky v exteriéri treba vždy aplikovať fasádny náter. 
Zrnitosť 3 mm: dostupnosť na vyžiadanie.

S

Multigrund
PGU

+25

+5

zrno 
2 mm 
3,2 kg

1m2

zrno 
3,5 mm 
4,1 kg

1m2

14 d

PCI Multiputz® MSP

1 / 2 / 3

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
prírodná biela

13,00 € 15,60 € 0,520 € 0,624 €

Minerálna biela tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou. Odolná proti poveternostným 
vplyvom a umývateľná. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. Na minerálne 
omietky v exteriéri treba vždy aplikovať fasádny náter. 
Zrnitosť 3 mm: dostupnosť na vyžiadanie.

S

Multigrund
PGU

+25

+5

zrno 
1,5 mm 
2,8 kg

1m2

zrno 
2 mm 
3,4 kg

1m2

zrno 
3 mm 
4,2 kg

1m2

14 d 

Fasádne penetračné nátery akrylátové, silikátové, silikónové

Minerálne tenkovrstvové omietky

PCI Multiputz® ED

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
prírodná biela

tónovaná*
(*min. odber  

300 kg)

50,00 €

60,00 €

60,00 €

72,00 €

2,000 €

2,400 €

2,400 €

2,880 €

Unikátna jemná minerálna omietka na zhotovenie dekoratívnych úprav fasád a interiérov. Omietku 
možno upraviť ako hladkú, vymývanú alebo gletovanú. Možnosť aplikácie na jadrové omietky, 
sanačné omietky aj na zatepľovacie systémy ako finálna povrchová úprava. Zrnitosť: 0–0,7 mm. 
Hrúbka vrstvy: 3–5 mm.

S

Multigrund
PGU

+25

+5

1,3 kg/
mm

1m2

14 d
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Akrylátové tenkovrstvové omietky

Silikátové tenkovrstvové omietky

PCI Multiputz® ZA 

1,5 / 2

1,5 / 2 B3 – farblos

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
biela

B3 – farblos
47,50 €
47,50 €

57,00 €
57,00 €

1,900 €
1,900 €

 
2,280 €
2,280 €

Akrylátová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, vystužená sklenými vláknami, odolná 
proti poveternostným vplyvom, difúzna. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systé-
mov. 
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C. 

M

Multigrund
PGU

+25

+5

zrno: 
1,5 mm
2,1 kg

1m2

zrno: 2 
mm
2,9 kg

1m2

3–4 d

PCI Multiputz® RA  

1,5 / 2

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
biela

47,50 € 57,00 € 1,900 € 2,280 €

Akrylátová tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou, odolná proti poveternostným vplyvom, 
difúzna. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. 
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C. 

M

Multigrund
PGU

+25

+5

zrno: 
1,5 mm
2,1 kg

1m2

zrno: 2 
mm
2,7 kg

1m2

3–4 d

PCI Multiputz® ZT 

1,5 / 2

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
biela

55,00 € 66,00 € 2,200 €  2,640 €

Silikátová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, vystužená sklenými vláknami, odolná 
proti poveternostným vplyvom, vysokodifúzna a s nízkou nasiakavosťou. Je súčasťou našich certifi-
kovaných zatepľovacích systémov. 
Riedenie PCI Multigrund® PGT.

M

Multigrund
PGU

+25

+8

zrno: 
1,5 mm
2,4 kg

1m2

zrno: 2 
mm
3,0 kg

1m2

14–28 d

PCI Multiputz® RT 2

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
biela

55,00 € 66,00 € 2,200 € 2,640 €

Silikátová tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou, odolná proti poveternostným vplyvom, 
vysokodifúzna a s nízkou nasiakavosťou. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systé-
mov. 
Riedenie PCI Multigrund® PGT.

M

Multigrund
PGU

+25

+8

zrno: 2 
mm
3,0 kg

1m2

14–28 d

Silikón-silikátové tenkovrstvové omietky

PCI Multiputz® ZX 

1,5 / 2

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
biela

51,25 € 61,50 € 2,050 € 2,460 €

Silikón-silikátová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, vystužená sklenými vláknami. 
Vysokoodolná proti poveternostným vplyvom, hydrofóbna, vysokodifúzna a vysokorezistentná proti 
rastu mikroorganizmov. Bez obsahu biocídnych látok. S mimoriadnou stálofarebnosťou a odolnos-
ťou proti UV žiareniu. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. 
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

M

Multigrund
PGU

+25

+8

zrno: 1,5 
mm
2,1 kg

1m2

zrno:
2 mm
3,0 kg

1m2

14–28 dNOVINKA
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Silikónové  tenkovrstvové omietky

PCI Multiputz® ZM

1,5 / 2

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
biela

B3 – farblos
52,50 €
52,50 €

63,00 €
63,00 €

2,100 €
2,100 €

 
2,520 €
2,520 €

Minerálno-polymérová omietka na báze silikónov s vysokou vodoodpudivosťou so zatieranou 
štruktúrou, vystužená sklenými vláknami. Bez obsahu biocídnych látok, vhodná na zatepľovacie 
systémy, vysoko rezistentná proti mikroorganizmom, vysoko paropriepustná a odolná proti UV 
žiareniu. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. 
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C. 

M

Multigrund
PGU

+25

+5

zrno: 
1,5 mm
2,1 kg

1m2

zrno:
2 mm
3,0 kg

1m2

3–4 d

PCI Multiputz® RM

1,5 / 2

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
biela

52,50 € 63,00 € 2,100 € 2,520 €

Minerálno-polymérová omietka na báze silikónov s vysokou vodoodpudivosťou s ryhovanou 
štruktúrou. Bez obsahu biocídnych látok, vhodná na zatepľovacie systémy, vysoko rezistentná proti 
mikroorganizmom, vysoko paropriepustná a odolná proti UV žiareniu. Je súčasťou našich certifiko-
vaných zatepľovacích systémov. 
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C. 

M

Multigrund
PGU

+25

+5

zrno: 
1,5 mm
2,2 kg

1m2

zrno:
2 mm
2,8 kg

1m2

3–4 d

PCI Multiputz® ZS 

1 / 1,5 / 2 / 3

1,5 / 2 B3 farblos

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
biela

B3 – farblos
58,75 €
58,75 €

70,50 € 
70,50 € 

2,350 € 
2,350 € 

2,820 € 
2,820 € 

Silikónová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, vystužená sklenými vláknami,  
vysokoodolná proti poveternostným vplyvom, hydrofóbna, vysokodifúzna, odolná proti UV žiareniu  
a rastu mikroorganizmov. Počas dažďa tzv. samočistiaci efekt. Je súčasťou našich certifikovaných 
zatepľovacích systémov. 
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.  
Zrnitosť 1 a 3 mm: cena a dostupnosť na vyžiadanie.

M

Multigrund
PGU

+25

+5

zrno: 
1,0 mm
1,9 kg

1m2

zrno: 
1,5 mm
2,1 kg

1m2

zrno:
2 mm
2,9 kg

1m2

zrno:
3 mm
3,7 kg

1m2 3–4 d

PCI Multiputz® RS 

1,5 / 2 / 3

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
biela

60,00 € 72,00 € 2,400 € 2,880 € 

Silikónová tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou, vysokoodolná proti poveternostným 
vplyvom, hydrofóbna, vysokodifúzna, odolná proti UV žiareniu a rastu mikroorganizmov. Počas 
dažďa tzv. samočistiaci efekt. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. 
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.  
Zrnitosť 3 mm: cena a dostupnosť na vyžiadanie.

M

Multigrund
PGU

+25

+5

zrno: 
1,5 mm
2,1 kg

1m2

zrno:
2 mm
2,7 kg

1m2

zrno:
3 mm
3,4 kg

1m2

3–4 d

PCI Multiputz® NoBio Z

1,5 / 2

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
biela

B3 – farblos
62,50 €
62,50 €

75,00 € 
75,00 € 

2,500 € 
2,500 € 

3,000 € 
3,000 € 

Špeciálna silikónová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, vystužená sklenými vláknami 
a s vysokou ochranou proti rastu plesní, húb a rias. Vhodná na zatepľovacie systémy, vysokoodolná 
proti poveternostným vplyvom, hydrofóbna, vysokodifúzna, odolná proti UV žiareniu, mimoriadne 
stálofarebná. Počas dažďa s odperlovacím a samočistiacim efektom. Je súčasťou našich certifiko-
vaných zatepľovacích systémov. 
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C. 

M

Multigrund
PGU

+25

+5

zrno: 
1,5 mm
2,1 kg

1m2

zrno:
2 mm
3,0 kg

1m2

3–4 d

PCI Multiputz® UP UNI

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

0,5 l
transparentná

10,00 € 12,00 € 20,000 € 24,000 €

Špeciálna tekutá univerzálna prísada – aditívum určená do silikónových a akrylátových pastovitých 
omietok PCI Multiputz® ZS; ZA; RS; RA; ZM; RM; ZX; NoBio Z a do penetrácie PCI Multigrund® 
PGU. Zvyšuje rýchlosť vysychania zmesí pri aplikáciách pri nízkych teplotách +1 °C až +5 °C.
Dávkovanie: 250 ml / 25 kg omietky PCI Multiputz® ZA; RA; ZS; RS; ZM; RM; ZX; NoBio Z 
     500 ml / 20 kg penetrácie PCI Multigrund® PGU
   125 ml / 5 kg penetrácie PCI Multigrund® PGU
Do konečného vytvrdnutia – cca 8 hod. – nesmú klesnúť teploty pod +1 °C. 

M

+5

+1

8 h
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K 1000 K 1004

K 1008 K 1012

K 1016 K 1020

K 1024

K 1044

K 1028

K 1036K 1032

K 1040

K 1001 K 1005

K 1009 K 1013

K 1017 K 1021

K 1025

K 1045

K 1029

K 1037K 1033

K 1041

K 1002 K 1006

K 1010 K 1014

K 1018 K 1022

K 1026

K 1046

K 1030

K 1038K 1034

K 1042

K 1003 K 1007

K 1011 K 1015

K 1019 K 1023

K 1027

K 1047

K 1031

K 1039K 1035

K 1043

K 1060

K 1064 K 1068

K 1072 K 1076

K 1056

K 1052K 1048

K 1084K 1080

K 1092K 1088

K 1061

K 1065 K 1069

K 1073 K 1077

K 1057

K 1053K 1049

K 1085K 1081

K 1093K 1089

K 1062

K 1066 K 1070

K 1074 K 1078

K 1058

K 1054K 1050

K 1086K 1082

K 1094K 1090

K 1063

K 1067 K 1071

K 1075 K 1079

K 1059

K 1055K 1051

K 1087K 1083

K 1095K 1091

Farebné odtiene sú orientačné!

Odtiene modernej architektúry – bezpríplatkové odtiene
Omietky PCI Multiputz® ZA, PCI Multiputz® ZS; farby PCI Mulitop® FA, PCI Multitop® FS 
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PCI Multiputz® MP – tenkovrstvové omietky mozaikové 

MP 101 MP 102 MP 103 MP 104 MP 105 MP 106 MP 107 MP 108

MP 109 MP 110 MP 111 MP 112 MP 113 MP 114 MP 115 MP 116

MP 117 MP 118 MP 119 MP 120 MP 121 MP 122 MP 123 MP 124

MP 125 MP 126 MP 127 MP 128 MP 129 MP 130 MP 131 MP 132

MP 133 MP 134 MP 135 MP 136 MP 137 MP 138 MP 139 MP 140

MP 141 MP 142 MP 143 MP 144

E16 / WHITE E 17 / ORANGE E 18 / GREY E 19 / IVORY E 20 / GREEN E 21 / BROWN E 22 / YELLOW E 23 / BLUE

E 24 / RED E 25 / BLACK F 1 / SAND YELLOW F 2 / BEIGE F 3 / OCHRE BROWN F 4 / OXID RED

Farebné odtiene sú orientačné.

Mozaikové tenkovrstvové omietky

PCI Multiputz® MP

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24]
6 kg [90]

MP Grain 25 kg

Multiputz® MP B1
6 kg obal
25 kg obal

 82,50 €
22,80 €
46,25 €

11,70 €
38,00 €

99,00 €
27,36 €
55,50 €

14,04 €
45,60 €

3,300 €
3,800 €
1,850 €

11,700 €
38,000 €

3,960 €
4,560 €
2,220 €

14,040 €
45,600 €

Stierkovacia omietková zmes z prírodných a prefarbených kremičitých kamienkov zrnitosti do 1,8 
mm a špeciálnych spojív v 44 farebných odtieňoch a ďalších 129 odtieňov na vyžiadanie vo Fasád-
nych štúdiách a Mixážnych centrách. Umývateľná, mrazuvzdorná, vodoodpudivá, na sokle domov  
a na dekoratívnu úpravu povrchov.

M

Multigrund
PGU

+25

+5

4,5 kg

1m2 3–4 d
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Fasádne nátery

PCI Multitop® FA

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

12,5 l  [24]
3 l [90]
0,75 l

biela = B1

73,75 €
19,50 €
8,60 €

88,50 €
23,40 €
10,32 €

5,900 €
6,500 €

11,467 €

7,080 €
7,800 €

13,760 €

Akrylátový fasádny náter určený na nové a staré fasády. Vysokopriľnavý, oteruvzdorný a stálofa-
rebný. Odolný proti poveternostným vplyvom a silným dažďom. Je súčasťou našich certifikovaných 
zatepľovacích systémov.

M

Gisogrund
PGM

+20

+5

0,125 l

1m2

4–5 
h

3 d

PCI Multitop® FT

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

12,5 l  [24]
3 l [90]

biela = B1

75,00 €
21,00 €

90,00 €
25,20 €

6,000 €
7,000 €

7,200 €
8,400 €

Silikátový fasádny náter, hydrofóbny, s vysokou schopnosťou prepúšťať vodné pary, na nové  
aj staré minerálne podklady. Bez obsahu polymérovej disperzie. Vhodný na sanačné omietky.  
Riedenie PCI Multigrund® PGT.

M

Multigrund
PGT

+25

+8

0,125 l

1m2

6 h
5 d

PCI Multitop® FM

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

12,5 l  [24]
3 l [100]

biela = B1

77,50 €
22,80 €

93,00 €
27,36 €

6,200 €
7,600 €

7,440 €
9,120 €

Minerálno-polymérový fasádny náter na silikónovej báze s hydrofóbnym účinkom, odperlovacím 
efektom a paropriepustnosťou. Vhodný na sanačné omietky. Má najvýraznejšie výhody bežne 
používaných náterov - vynikajúca paropriepustnosť silikátových náterov, výborná vodoodpudivosť 
silikónových náterov a ľahká spracovateľnosť akrylátových náterov.

M

Gisogrund
PGM

+25

+5

0,125 l

1m2

5 h
3 d

PCI Multitop® FS

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

12,5 l  [24]
3 l [100]

biela = B1

100,00 €
27,00 €

120,00 €
32,40 €

8,000 €
9,000 €

9,600 €
10,800 €

Silikónový fasádny náter, maximálne odolný proti poveternostným vplyvom, so zvýšeným stupňom 
hydrofóbie, vysokodifúzny, mimoriadne stálofarebný, odolný proti UV žiareniu. Počas dažďa tzv. 
samočistiaci efekt. Vhodný na sanačné omietky. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích 
systémov.

M

Multigrund
PGS

+25

+5

0,125 l

1m2

12 h
3 d

PCI Multitop® FK

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

15 kg  [40]
biela

100,50 € 120,60 € 6,700 € 8,040 €

Prírodný náter na báze vyzretého haseného vápna a mramorovej múčky. Vhodný najmä na renovo-
vané historické objekty. S vysokým dezinfekčným účinkom. Bez obsahu disperzií.

M

+25

+5

0,3 kg

1m2

12 h
12 h
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Ochrana a renovácia fasád

PCI Multitop® Elastik G

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

4 kg [100]
biela

32,00 € 38,40 € 8,000 € 9,600 €

Elastická, vláknami spevnená stierkovacia hmota na celoplošné prestierkovanie prasklín na minerál-
nych podkladoch, betóne aj na zatepľovacie systémy. Súčasťou renovačného systému spolu  
s PCI Multitop® Elastik T. Trvalo elastická do -20 °C.  
Spracováva sa neriedená. Spotreba závisí od množstva a rozmerov praslín. 

M

Multigrund
PGS

+25

+5

5 d

PCI Multitop® Elastik T

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

12,5 l [24]
3 l [100]

biela = B1

131,25 €
34,50 €

157,50 €
41,40 €

10,500 €
11,500 €

12,600 €
13,800 €

Silikónový, vysokodifúzny, hydrofóbny, krycí, trhliny premosťujúci náter, so samočistiacim efektom, 
odolný proti UV žiareniu a alkáliám. Použiteľný na minerálne podklady aj zatepľovacie systémy. 
Trvalo elastický do -20 °C a odolný proti poveternostným vplyvom.  
Spracováva sa neriedený.

M

Multigrund
PGS

+25

+5

0,18-
0,25 l

1m2

1 d
5 d

PCI Silconal® W

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

5 l
transparentná

55,00 € 66,00 € 11,000 € 13,200 € 

Bezfarebný hydrofobizačný ochranný náter bez obsahu rozpúšťadiel na prírodný a umelý kameň, 
tehlu, betón a pod. Odpudzuje vodu, obmedzuje výluhy solí, tvorbu plesní, machu a rias, chráni 
pred mrazom. Spotreba závisí od nasiakavosti podkladu.  
Spracováva sa neriedený.

A

+30

+5

0,125 l

1m2

1 d
5 d

PCI Silconal® AG

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

5 l
transparentná

250,00 € 300,00 € 50,000 € 60,000 €

Špeciálny, preventívny náter proti poškodeniu fasád. Ochrana prírodných kameňov, pieskovca, 
betónu, muriva, minerálnych, silikónových a akrylátových omietok, vláknocementových dosiek  
a pevne držiacich náterov proti sprejerom (graffiti). Difúzny, mechanicky odolný, bez obsahu 
rozpúšťadiel.

A

+25

+5

0,2 kg

1m2

4 h
2 d

PCI Multitop® UC

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

0,75 l
biela

25,00 € 30,00 € 33,333 € 40,000 €

Odstraňovač organických náterov a omietok s veľkým hĺbkovým pôsobením. Neobsahuje leptavé 
kyseliny ani lúhy a preto nespôsobuje škody na podkladoch a ani na náradí (okrem umelých hmôt). 
Nepoužívať na podkladoch z polystyrénu a XPS!

M

+25

+5

0,25–
0,5 l

1m2

PCI Multitop® FC

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l
transparentná

31,00 € 37,20 € 3,100 € 3,720 €

Biocídny sanačný prostriedok na vyčistenie a predošetrenie plôch napadnutých riasami a inými 
mikroorganizmami. Transparentný, bez zápachu a bez obsahu rozpúšťadiel.  
Spracováva sa neriedený.  
Reg. číslo: bio/357/D/11/CCHLP.

M

+25

+5

0,2 l

1m2

1 d
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Lepiace tmely na obklady a dlažby 

PCI Pericol® K

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

5,38 € 6,45 € 0,215 € 0,258 €

Štandardné lepidlo na lepenie keramiky s nasiakavosťou ≥ 10 %. Veľmi jednoduchá spracovateľ-
nosť. Na tenkovrstvové lepenie.
Pochôdzne a škárovateľné po 1 dni.
Klasifikácia C1T podľa EN 12004.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

1 d

2,2 kg/m2

4 mm

3,0 kg/m2

6 mm

4,0 kg/m2

8 mm

5,0 kg/m2

10 mm

PCI Pericol® Standard

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
5 kg [216]

sivá

5,75 €
3,50 €

6,90 €
4,20 €

0,230 €
0,700 €

0,276 €
0,840 €

Štandardné lepidlo so zníženým sklzom na lepenie keramiky s nasiakavosťou ≥ 3 %. Vhodné na 
lepenie nasiakavej keramiky, nenasiakavej keramiky iba vo vnútornom prostredí, terazzových a teh-
lových obkladov na betón a omietku. Vysoká spoľahlivosť lepenia vďaka extra dlhej dobe lepivosti. 
Na tenkovrstvové lepenie, ľahko spracovateľné.
Pochôdzne a škárovateľné po 1 dni. 
Klasifikácia C1TE podľa EN 12004.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

1 d

2,2 kg/m2

4 mm

3,0 kg/m2

6 mm

4,0 kg/m2

8 mm

5,0 kg/m2

10 mm

PCI Pericol® Special

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

11,25 € 13,50 € 0,450 € 0,540 €

Špeciálne lepidlo  so zníženým sklzom na lepenie nasiakavých i nenasiakavých keramických 
obkladov a dlažieb na betón, potery, omietky a podlahové vykurovanie. Vhodné na plochy s vyšším 
mechanickým zaťažením. 
Pochôdzne a škárovateľné po 1 dni, plne zaťažiteľné po 7 dňoch. 
Klasifikácia C2T podľa EN 12004. 

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

1 d

2,2 kg/m2

4 mm

3,0 kg/m2

6 mm

4,0 kg/m2

8 mm

5,0 kg/m2

10 mm

PCI Pericol® Flex

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
5 kg [216]

sivá

13,25 €
4,50 €

15,90 €
5,40 €

0,530 €
0,900 €

0,636 €
1,080 €

Špeciálne lepidlo  so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie všetkých typov 
keramických obkladov a dlažieb, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na balkóny, terasy, 
fasády a podlahové vykurovanie. Vysokoodolné proti vode a mrazu. Vhodné na lepenie „obklad na 
obklad“ a „dlažba na dlažbu“. 
Pochôdzne a škárovateľné po 12 hodinách, plne zaťažiteľné po 3 dňoch. 
Klasifikácia C2TE podľa EN 12004.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

12 h

2,0 kg/m2

4 mm

2,8 kg/m2

6 mm

3,8 kg/m2

8 mm

4,8 kg/m2

10 mm

PCI Pericol® Flex White

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
biela

15,50 € 18,60 € 0,620 € 0,744 €

Biele špeciálne lepidlo  so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie všetkých  
typov keramických obkladov a dlažieb, sklených mozaík, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramo-
ru) na balkóny, terasy, fasády a podlahové vykurovanie. Vysokoodolné proti vode a mrazu. Vhodné 
na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“. 
Pochôdzne a škárovateľné po 12 hodinách, plne zaťažiteľné po 3 dňoch. 
Klasifikácia C2TE podľa EN 12004.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

12 h

2,0 kg/m2

4 mm

2,8 kg/m2

6 mm

3,8 kg/m2

8 mm

4,8 kg/m2

10 mm

S

PCI Pericol® ZL

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

5,75 € 6,90 € 0,230 € 0,276 €

Mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažby, na vnútorné a vonkajšie použitie. Vhodné na lepenie 
nasiakavej keramiky, nenasiakavej keramiky iba vo vnútornom prostredí, terazzových a tehlových 
obkladov na betón a omietku. Vysoká spoľahlivosť lepenia, ľahká spracovateľnosť so zníženým 
sklzom.
Pochôdzne a škárovateľné po 1 dni. 
Klasifikácia C1T podľa EN 12004.

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

1 d

2,2 kg/m2

4 mm

3,0
kg/m2

6 mm

4,0
kg/m2

8 mm

5,0
kg/m2

10 mm
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Lepiace tmely na obklady a dlažby

PCI Pericol® Flex Rapid

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

19,25 € 23,10 € 0,770 € 0,924 €

Špeciálne rýchlotuhnúce lepidlo  so zníženým sklzom na lepenie všetkých typov keramických 
obkladov a dlažieb, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na balkóny, terasy, fasády  
a podlahové vykurovanie. Vysokoodolné proti vode a mrazu. Vhodné na lepenie „obklad na obklad“ 
a „dlažba na dlažbu“. 
Pochôdzne a škárovateľné po 3 hodinách, plne zaťažiteľné po 1 dni. 
Klasifikácia C2FT podľa EN 12004.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

3 h

2,0 kg/m2

4 mm

2,8 kg/m2

6 mm

3,8 kg/m2

8 mm

4,8 kg/m2

10 mm

PCI Pericol® Fluid

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

18,00 € 21,60 € 0,720 € 0,864 €

Flexibilné rýchlotuhnúce lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia na celoplošné – bezdutinové lepe-
nie všetkých typov keramických dlažieb vrátane veľkoformátových. Na balkóny, terasy, podla-
hové vykurovanie a plochy s vysokým mechanickým zaťažením, na lepenie „dlažba na dlažbu“.  
Aj na dodatočné vyrovnávanie podkladov do 15 mm.  
Pochôdzne a škárovateľné po 6 hod., plne zaťažiteľné po 1 dni. 
Klasifikácia C2FE S1 podľa EN 12004.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

6 h

4,5 kg/m2

10 mm

5,5 kg/m2

12 mm

7,5 kg/m2

16 mm

5,8 kg/m2

14/20 mm

PCI Pericol® SL

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

20,75 € 24,90 € 0,830 € 0,996 €

Flexibilné lepidlo so zníženým sklzom na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb. 
Vhodné najmä na plochy so zvýšeným hydrotermickým namáhaním – balkóny, terasy, fasády  
a podlahové vykurovanie. Vysokoodolné proti vode a mrazu. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. 
Pochôdzne a škárovateľné po 12 hodinách, plne zaťažiteľné po 1 dni. 
Klasifikácia C2T S1 podľa EN 12004.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

12 h

1,9 kg/m2

4 mm

2,6 kg/m2

6 mm

3,6 kg/m2

8 mm

4,5 kg/m2

10 mm

PCI FT® Klebemörtel

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

21,25 € 25,50 € 0,850 € 1,020 €

Špeciálne lepidlo so zníženým sklzom na keramické obklady a dlažby. Na pokladanie obkladov  
i hrubej keramiky tenkovrstvovým spôsobom lepenia. Na cementové a anhydritové potery, cemen-
tové omietky, betón, vykurované potery, liaty asfalt (len v interiéri), sadrokartónové, sadrovláknité 
dosky a sadrové omietky. Do trvalo vlhkých priestorov: bazény a kúpaliská, sprchy, toalety, kúpeľ-
ne, chladiarenské boxy (pri pokladaní na hydroizolačné vrstvy iba s prísadou PCI Lastoflex®). 
Po 24 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 7 dňoch. 
Klasifikácia C2T podľa EN 12004.

A

Gisogrund

+25

+5

1 d

2,0 kg/m2

6 mm

2,8 kg/m2

8 mm

3,6 kg/m2

10 mm

PCI FT® Extra

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

28,75 € 34,50 € 1,150 € 1,380 €

Flexibilné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na všetky druhy keramických 
obkladov a dlažieb na cementové potery, zbrúsené anhydritové popr. sadrové potery, betónové 
diely, vykurované potery, sadrokartónové dosky, liaty asfalt (len v interiéri), tepelnoizolačné dosky, 
sadrové omietky a na staré obklady a dlažby. Na lepenie keramických obkladov na hydroizolácie 
PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, PCI Apoflex®, PCI Pecilastic®. Do trvalo vlhkých priestorov: bazény, 
sprchy, toalety, kúpeľne, balkóny a terasy. Po 12 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťaži-
teľné po 3 dňoch. 
Klasifikácia C2TE S1 podľa EN 12004.

A

Gisogrund

+25

+5

12 h

1,5 kg/m2

4 mm

2,0 kg/m2

6 mm

2,8 kg/m2

8 mm

3,6 kg/m2

10 mm

PCI Pericol® FlexPlus

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

16,75 € 20,10 € 0,670 € 0,804 €

Flexibilné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie všetkých typov 
keramických obkladov a dlažieb. Vhodné najmä balkóny, terasy, fasády a podlahové vykurovanie. 
Vysokoodolné proti vode a mrazu. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.  
Pochôdzne a škárovateľné po 12 hodinách, plne zaťažiteľné po 3 dňoch.
Klasifikácia C2TE S1 podľa EN 12004.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

6 h

2,0 kg/m2

4 mm

3,0 kg/m2

6 mm

4,0 kg/m2

8 mm

5,0 kg/m2

10 mm

NOVINKA

S1
≥ 2,5 mm

S1
≥ 2,5 mm

S1
≥ 2,5 mm

S1
≥ 2,5 mm
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Lepiace tmely na obklady a dlažby 

PCI Nanoflott® light

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

20 kg [42]
sivá

34,00 € 40,80 € 1,700 € 2,040 €

Flexibilné tekuté lepiace lôžko s predĺženou dobou zavädnutia na dlažby na báze nanotechnoló-
gie, s ľahčeným plnivom a vysokou výdatnosťou, na všetky druhy keramických dlažieb. Jedinečná 
kombinácia ľahčených plnív a nanotechnológie nahrádza kombinovaný postup nanášania lepidla na 
podklad a dlažbu (Buttering-Floating). Na pokladanie veľkoformátových dlažieb do bezdutinového 
lôžka; na dlažby s veľkou hrúbkovou toleranciou ako Cotto a Terrazzo – nedochádza k prepadáva-
niu ťažkej dlažby. Na balkóny a terasy, vykurované potery, priemyselné plochy a náročné aplikácie.  
Po 12 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 2 dňoch. Hrúbka vrstvy: 1–10 mm. 
Klasifikácia C2E S1 podľa EN 12004.

A

Gisogrund

+25

+5

12 h

2,0 kg/m2

6 mm

3,2 kg/m2

10 mm

5,0 kg/m2

14/20 mm

PCI Flexmörtel® S2

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

20 kg [48]
sivá

48,00 € 57,60 € 2,400 € 2,880 €

Extra vysokoflexibilné lepidlo na všetky keramické obklady a dlažby na cementové potery, zbrúsené 
anhydritové popr. sadrové potery, betónové diely, vykurované potery, sadrokartónové dosky, liaty 
asfalt (len v interiéri), tepelnoizolačné dosky, sadrové omietky a staré obklady a dlažby. Na pokla-
danie dlažieb na cementové potery vyzreté ≥ 3 dni (akonáhle sú pochôdzne). Špeciálne na 
pokladanie dlažieb v exteriéroch; nahrádza kombinovanú metódu Buttering-Floating (konzistencia 
tekutého lepiaceho lôžka). Do trvalo vlhkých priestorov − bazény, sprchy, toalety, kúpeľne, balkóny 
a terasy. Po 12 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 3 dňoch. 
Klasifikácia C2TE S2 podľa EN 12004.

A

Gisogrund

+25

+5

12 h

2,0 kg/m2

6 mm

2,8 kg/m2

8 mm

3,6 kg/m2

10 mm

PCI Carrament® 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg
sivá [42]
biela [42]

35,00 €
42,50 €

42,00 €
51,00 €

1,400 €
1,700 €

1,680 €
2,040 €

Špeciálna rýchlotuhnúca strednovrstvová pokladacia malta na pokladanie prírodného a opracova-
ného kameňa a na vyrovnanie nerovných podkladov pod obklady a dlažby. Na vykurované potery, 
na balkóny a terasy, do hál a priemyselných objektov.  
Pochôdzna a škárovateľná po 6 hod., plne zaťažiteľná po 1 dni. Hrúbka vrstvy 5−40 mm.
Klasifikácia C2F podľa EN 12004.

A

Gisogrund

+25

+5

6 h

4,7 kg/m2

10 mm

8,1 kg/m2

14/20 mm

PCI Nanolight®

PCI Nanolight® White

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

15 kg
sivá [48]
biela [60]

28,50 €
40,50 €

34,20 €
48,60 €

1,900 €
2,700 €

2,280 €
3,240 €

Flexibilné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na báze nanotechnológie  
a vysokou výdatnosťou, na všetky podklady a druhy keramických obkladov a dlažieb. Na cemento-
vé potery, zbrúsené anhydritové, sadrové potery, betóny, vykurované potery, sadrokartónové do-
sky, liaty asfalt (len v interiéri), tepelnoizolačné dosky, omietky, murivo, na staré obklady a dlažby, 
drevotrieskové dosky, kovové podklady (len v interiéri) a pevne držiace PVC podklady.  
Na balkóny a terasy, bazény a náročné aplikácie. Hrúbka vrstvy: PCI Nanolight® 1–15 mm,  
PCI Nanolight® White 1–10 mm. 
Po 5−8 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 1 dni. 
Klasifikácia C2TE S1 podľa EN 12004.

A

Gisogrund

+25

+5

5-8 h

0,9 kg/m2

4 mm

1,3 kg/m2

6 mm

1,8 kg/m2

8 mm

2,1 kg/m2

10 mm

PCI FT® Rapid

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

45,00 € 54,00 € 1,800 € 2,160 €

Flexibilné rýchlotuhnúce lepidlo so zníženým sklzom na všetky druhy keramických obkladov  
a dlažieb, na cementové potery, zbrúsené anhydritové popr. sadrové potery, betónové diely, vyku-
rované potery, sadrokartónové dosky, liaty asfalt (len v interiéri), sadrové omietky a na staré obklady  
a dlažby. Na lepenie keramických obkladov na hydroizolácie PCI Lastogum®, PCI Seccoral®,  
PCI Apoflex®, PCI Pecilastic® W. Do spŕch, toaliet, kúpeľní, na balkóny a terasy.  
Po 3 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 1 dni. 
Klasifikácia C2FT S1 podľa EN 12004.

A

Gisogrund

+25

+5

3 h

2,3 kg/m2

6 mm

3,2 kg/m2

8 mm

4,0 kg/m2

10 mm

PCI Carraflex® 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg
biela [42] 65,00 € 78,00 € 2,600 € 3,120€

Flexibilné rýchlotuhnúce lepidlo so zníženým sklzom na lepenie kalibrovaného prírodného opraco-
vaného kameňa, predovšetkým z bieleho mramoru. Na cementové potery, zbrúsené anhydritové 
popr. sadrové potery, betónové diely, vykurované potery, sadrokartónové dosky, tepelnoizolačné 
dosky, na staré obklady a dlažby. Na lepenie na hydroizolačné vrstvy PCI Lastogum®, PCI Secco-
ral® a na izolačné pásy PCI Pecilastic® W. Do obytných priestorov a obchodov, kuchýň, kúpeľní, 
WC, na schody a sokle domov. 
Po 6 hodinách pochôdzna a škárovateľná, plne zaťažiteľná po 1 dni.
Klasifikácia C2FT S1 podľa EN 12004.

A

Gisogrund

+25

+5

6 h

2,1 kg/m2

6 mm

2,6 kg/m2

8 mm

3,0 kg/m2

10 mm

NOVINKA

S1
≥ 2,5 mm

S1
≥ 2,5 mm

S1
≥ 2,5 mm

S1
≥ 2,5 mm

NOVINKA

S2
≥ 2,5 mm≥ 5 mm
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Lepiace tmely na obklady a dlažby

PCI Durapox® NT

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

4 kg [72] 90,00 € 108,00 € 22,500 € 27,000 €

Špeciálna dvojzložková epoxidová živica na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb v chemicky 
zaťažovaných priestoroch s odolnosťou proti kyselinám, lúhom, pohonným hmotám, olejom, tukom, 
... Na obklady a dlažby v potravinárskom priemysle, v kuchyniach, textilnom priemysle, galvanizov-
niach, v zdravotníctve, v laboratóriách, papierňach, v bazénoch aj s termálnou vodou, v sprchách, 
toaletách a wellness zariadeniach, hoteloch, školách, pre čistiarne vôd, odpadové kanály, autou-
myvárne, na schody namáhané rozmrazovacími soľami, atď. Pomer miešania s kremičitým pieskom 
(nie je obsahom balenia): 4 kg živice + 6,5 kg kremičitý piesok frakcie 0,05–0,4 mm. Šírka škáry 
2–20 mm. Hrúbka lepiacej vrstvy od 2 mm.
Po 16 hodinách pochôdzna a škárovateľná, na stenách po 4 hodinách, plne zaťažiteľná po 7 dňoch.  
Klasifikácia R2T podľa EN 12004.

A

+25

+10

16 h

0,7 kg/m2

4 mm

0,9 kg/m2

6 mm

1,2 kg/m2

8 mm

1,5 kg/m2

10 mm

PCI Durapox® NT plus

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

4 kg [72] 58,00 € 69,60 € 14,500 € 17,400 €

Špeciálna dvojzložková epoxidová hmota s obsahom plniva na lepenie a škárovanie obkladov 
dlažieb v chemicky zaťažovaných priestoroch s odolnosťou proti kyselinám, lúhom, pohonným 
hmotám, olejom, tukom, ... Na obklady a dlažby v potravinárskom priemysle, v kuchyniach,   
textilnom priemysle, galvanizovniach, v zdravotníctve, v laboratóriách, papierňach,  v bazénoch  
aj s termálnou vodou, v sprchách, toaletách a wellness zariadeniach, hoteloch, školách, pre čistiar-
ne vôd, odpadové kanály, autoumyvárne, na schody namáhané rozmrazovacími soľami, atď.   
Šírka škáry 2–20 mm. Hrúbka lepiacej vrstvy od 2 mm.
Po 16 hodinách pochôdzna a škárovateľná, na stenách po 4 hodinách, plne zaťažiteľná po 7 dňoch.  
Klasifikácia R2T podľa EN 12004.

A

+25

+10

16 h

1,9 kg/m2

4 mm

2,3 kg/m2

6 mm

3,2 kg/m2

8 mm

3,8 kg/m2

10 mm

16 silbergrau 22 sandgrau 30 altweiss 31 zementgrau

02 bahama-beige 16 silbergrau 22 sandgrau 30 altweiss 31 zementgrau 47 anthrazit

PCI Carraflott® NT

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
biela

55,00 € 66,00 € 2,200 € 2,640 €

Flexibilné rýchlotuhnúce tekuté lepidlo na dlažby −  mramor, prírodný opracovaný kameň aj na 
kritické druhy. Na bezdutinové lepenie kalibrovaného kameňa aj na profilovanú dlažbu na nerovnom 
podklade. Na vykurované potery, na balkóny a terasy, do hál a priemyselných objektov. Na lepenie 
na hydroizolácie PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, na izolačné pásy PCI Pecilastic® W. Vhodné najmä 
na lepenie prírodného a umelého kameňa, ktorý je citlivý na prefarbenie a inklinuje k deformácii tak 
ako kamene typu: padang, biely kašmír, bridlica alebo štiepaný mramor. Hrúbka vrstvy 3−20 mm. 
Po 6 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 1 dni.  
Klasifikácia C2F S1 podľa EN 12004.

A

Gisogrund

+25

+5

6 h

3,6 kg/m2

8 mm

4,2 kg/m2

10 mm

6,8 kg/m2

14/20 mm

PCI Collastic® 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

3 kg 
svetlomodrý

66,00 € 79,20 € 22,000 € 26,400 €

Špeciálne dvojzložkové rýchlovytvrdzujúce polyuretánové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb  
z keramiky, prírodneho kameňa a mozaík, na oceľ a polyester na hladké i vibrujúce podklady, napr. 
na hliník, oceľ, PVC a polyesterové krytiny, staré obklady a dlažby. Na podklady v interiéroch citlivé 
na vlhkosť a otrasy, napr. drevotrieskové dosky, parkety, preglejku, sadrokartónové, sadrovláknité, 
cementovláknité a sadrové dosky. Na lepenie nenosných suchých oceľových dielov. 
Po 3 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 12 hodinách. 
Klasifikácia R2T podľa EN 12004.

A

+25

+10

3 h

1,8 kg/m2

4 mm

2,3 kg/m2

6 mm

3,0 kg/m2

8 mm

4,2 kg/m2

10 mm

PCI Lastoflex® 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

4 kg
biela

48,00 € 57,60 € 12,000 € 14,400 €

Špeciálna flexibilizujúca prísada do PCI lepidiel. Lepidlá získavajú vyššiu pružnosť, stávajú sa 
flexibilnejšie. Lepidlá s PCI Lastoflex® neprenášajú pnutia z podkladu a lepšie vyrovnávajú kolísanie 
teplôt. Prísada do lepidiel na pokládku obkladov a dlažieb na veľké plochy a na podklady, ktoré sú 
vystavené značnému kolísaniu teplôt − na vykurované potery, balkóny, terasy, betónové diely, fa-
sády a do bazénov. Vhodná do lepidiel: napr. PCI FT® Klebemörtel, PCI Nanolight®, PCI Nanolight® 
White a PCI Nanoflott® light. 
Dávkovanie: 4 kg na balenie lepidla.

A

+25

+5

S1
≥ 2,5 mm
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20 weiss / biela
16 silbergrau / 

striebrosivá
31 zementgrau / 
cementovosivá

19 basalt / 
bazalt

47 anthrazit / 
antracit

40 schwarz / 
čierna

91 magnolie / 
magnólia

92 mint / mint
93 crocus / 

crocus

11 jasmin / 
jazmín

12 anemone / 
anemone

02 bahamabeige / 
bahama béžová 

03 caramel / 
karamel

05 mittelbraun / 
stredne hnedá

50 rotbraun / 
červenohnedá

20 weiss / biela
25 carraraweiss 

/ biela
22 sandgrau / 
pieskovosivá

47 anthrazit
27 jurabeige / 
jura béžová 

30 altweiss / 
starobiela

16 silbergrau / 
striebrosivá

31 zementgrau / 
cementovosivá

02 bahamabeige / 
bahama béžová 

 PCI Nanofug® Premium 

 PCI Pericolor® Flex

 PCI Carrafug®  /  PCI Durafug® NT /  PCI Durapox® NT Plus /  PCI Durapox® NT

Odtiene škárovacích hmôt PCI Carrafug®, PCI Durafug® NT, PCI Durapox® NT Plus a PCI Durapox® NT

Odtiene škárovacích hmôt PCI Pericolor® Flex a PCI Nanofug® Premium

PCI Nanofug® Premium

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

*15 kg [64]
5 kg [65]

51,00 €
18,00 €

61,20 €
21,60 €

3,400 €
3,600 €

4,080 €
4,320 €

Špeciálna univerzálna rýchlotuhnúca škárovacia hmota s vysokými optickými nárokmi na všetky ke-
ramické obklady a dlažby aj na prírodné kamene nenáchylné na sfarbenie. Veľmi jednoduché čistenie 
vďaka EASY–TO–CLEAN–EFFEKT-u a hladkému povrchu škáry. Fotokatalytická ochrana proti ples-
niam a mikroorganizmom a zvýšená odolnosť proti čistiacim prostriedkom s obsahom kyselín. Veľmi 
vysoký komfort spracovania, spracovateľnosť až 40 min. Šírka škáry 1–10 mm, do 15 mm primiešať 
25 % kremičitého piesku frakcie 0,1–0,4 mm. Po 2 hodinách pochôdzna, plne zaťažiteľné po 1 dni. 
Klasifikácia CG2 WA podľa EN 13888.

A

+25

+5

0,4–1,5 kg

1m2

2 h

20 weiss 02 bahama–beige 03 caramel 05 mittelbraun 11 jasmin 12 anemone
16 silbergrau 19 basalt *31 zementgrau 40 schwarz 47 anthrazit 50 rotbraun

PCI Pericolor® Flex

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

20 kg [48]
31 cementová sivá

20 biela 

3 kg
Skupina I.
Skupina II.
Skupina III.
Skupina IV.

19,00 €
23,00 €

4,80 €
5,70 €
6,30 €
7,80 €

 
22,80 €
27,60 €

5,76 €
6,84 €
7,56 €
9,36 €

 0,950 €
1,150 €

1,600 €
1,900 €
2,100 €
2,600 €

1,140 €
1,380 €

1,920 €
2,280 €
2,520 €
3,120 €

Špeciálna cementová škárovacia hmota na podlahové vykurovanie, balkóny, terasy. Vhodná do 
kúpeľní, spŕch a kuchýň. Po vytvrdnutí je vodotesná a odolná proti poveternostným vplyvom. Nena-
hrádza hydroizoláciu. Spotreba závisí od šírky a hĺbky škáry. Šírka škáry 1–12 mm.
Po 6 hodinách pochôdzna, plne zaťažiteľna po 1 dni.  
Klasifikácia CG2 WA podľa EN 13888.

S

+25

+5

0,5–1,2 kg

1m2

6 h

I. 
31 cementová sivá,

II.  
20 biela, 02 bahama-béžová, 
16 striebrosivá,  11 jazmín, 
12 anemone, 91 magnólia

III.
47 antracit, 19 bazalt,  

03 karamel, 05 stredne hnedá, 
92 mint, 93 crocus

IV.
50 červenohnedá

Škárovacie hmoty

PCI Carrafug® 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

5 kg 17,50 € 21,00 € 3,500 € 4,200 €

Špeciálna škárovacia hmota na obklady a dlažby z opracovaného prírodného kameňa ako sú 
mramor, travertín, granit, žula, ... Na vykurované potery, balkóny a terasy. Nespôsobuje sfarbenie 
okrajových plôch kameňov citlivých na sfarbenie. Doba vytvrdzovania je teplotne nezávislá  
v širokom rozsahu teplôt, t. j. pri nízkych ako aj pri vysokých teplotách zostáva doba vytvrdzovania 
takmer rovnaká.
Po 6 hodinách pochôdzna, plne zaťažiteľná po 1 dni. 
Šírka škáry 1–8 mm.

A

+25

+5

0,3–0,9 kg

1m2

6 h

25 carraraweiss 27 jurabeige 22 sandgrau 47 anthrazit

Farebné odtiene sú orientačné!



Lepenie / Škárovanie / Hydroizolácie

| 21

PCI Durafug® NT

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40] 132,50 € 159,00 € 5,300 € 6,360 €

Špeciálna škárovacia hmota na priemyselné plochy a do bazénov. Odolná proti rôznym chemiká-
liám, posypovým soliam a neutrálnym a alkalickým čistiacim prostriedkom. Použitá NANO–FILL 
technológia zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému zaťaženiu. Vhodná na škárovanie  
v skladovacích priestoroch, bazénoch, práčovniach, chladiacich zariadeniach, dielňach, auto- 
umývárňach, nákupných centrách a výstavných priestoroch. S atestom na styk s pitnou vodou. 
Teplotná odolnosť do +250 ºC. 
Do škár so šírkou 3–20 mm pri odtieňoch 31 zementgrau a 22 sandgrau. 
Do škár so šírkou 1–8 mm pri odtieňoch 20 weiss a 16 silbergrau.  
Po 6 hodinách pochôdzna, odolná proti vode po 1 dni, plne zaťažiteľná po 7 dňoch. 

A

+25

+5

0,6–1,2 kg

1m2

7 d

31 zementgrau 22 sandgrau 20 weiss 16 silbergrau

PCI Durapox® NT

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

4 kg [72] 90,00 € 108,00 € 22,500 € 27,000 €

Špeciálna dvojzložková epoxidová živica na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb v chemicky 
zaťažovaných priestoroch s odolnosťou proti kyselinám, lúhom, pohonným hmotám, olejom, tukom, 
... Na obklady a dlažby v potravinárskom priemysle, v kuchyniach, textilnom priemysle, galvanizov-
niach, v zdravotníctve, v laboratóriách, papierňach, v bazénoch aj s termálnou vodou, v sprchách, 
toaletách a wellness zariadeniach, hoteloch, školách, pre čistiarne vôd, odpadové kanály, autou-
myvárne, na schody namáhané rozmrazovacími soľami, atď. Pomer miešania s kremičitým pieskom 
(nie je obsahom balenia): 4 kg živice + 6,5 kg kremičitý piesok frakcie 0,05–0,4 mm.  Šírka škáry 
2–20 mm. Hrúbka lepiacej vrstvy od 2 mm.
Po 16 hodinách pochôdzna, na stenách po 4 hodinách, plne zaťažiteľná po 7 dňoch.  
Klasifikácia R2T podľa EN 12004.

A

+25

+10

0,4–1,6 kg

1m2

7 d

16 silbergrau 22 sandgrau 30 altweiss 31 zementgrau

Škárovacie hmoty

PCI FT® Fugenbreit

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42] 32,50 € 39,00 € 1,300 € 1,560 €

Škárovacia hmota do širokých škár. Na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky, Cotto a klinker 
materiálov, tehlových obkladov, kabrincových obkladov, betónových a veľkoformátových dlažieb  
a pohľadového muriva. S atestom na styk s pitnou vodou na škárovanie v zásobníkoch pitnej vody.
Po 12 hodinách pochôdzna, plne zaťažiteľná po 1 dni. 
Šírka škáry 5–20 mm.

A

+25

+5

0,6–1,5 kg

1m2

12 h

31 zementgrau

Elastické škárovacie hmoty

PCI Durapox® NT plus

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

4 kg [72] 58,00 € 69,60 € 14,500 € 17,400 €

Špeciálna dvojzložková epoxidová hmota s obsahom plniva na lepenie a škárovanie obkladov 
a dlažieb v chemicky zaťažovaných priestoroch s odolnosťou proti kyselinám, lúhom, pohon-
ným hmotám, olejom, tukom, ... Na obklady a dlažby v potravinárskom priemysle, v kuchyniach, 
textilnom priemysle, galvanizovniach, v zdravotníctve, v laboratóriách, papierňach, v bazénoch aj 
s termálnou vodou, v sprchách, toaletách a wellness zariadeniach, hoteloch, školách, pre čistiarne 
vôd, odpadové kanály, autoumyvárne, na schody namáhané rozmrazovacími soľami, atď. Šírka 
škáry 2–20 mm. Hrúbka lepiacej vrstvy od 2 mm.
Po 16 hodinách pochôdzna, na stenách po 4 hodinách, plne zaťažiteľná po 7 dňoch.  
Klasifikácia R2T podľa EN 12004.

A

+25

+10

1,1–1,6 kg

1m2

7 d

02 bahama-beige 16 silbergrau 22 sandgrau 30 altweiss 31 zementgrau 47 anthrazit

PCI Spezial-Reiniger 

Epoxi

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

5 l
transparentná

160,00 € 192,00 € 32,000 € 38,400 €

Špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie epoxidového povlaku z keramických plôch. Pripra-
vený na použitie, nie je potrebné miešanie. Pastovitá hmota, materiál je možné použiť aj na steny. 
Jednoduché spracovanie, nanáša sa štetkou, štetcom alebo špachtľou. Môže sa pridať do vody pri 
konečnom čistení škárovaných plôch.

A

+25

+5

250 ml

1m2

NOVINKA

PCI Silcoferm® KTW 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

310 ml
transparentná

16,50 € 19,80 € 53,226 € 63,871 €

Silikónová acetátová škárovacia a tesniaca hmota na keramické obklady a dlažby, ktoré sú v styku 
s pitnou vodou a do bazénov. Absorbuje dilatačné pohyby až do 25 %, odolná proti poveternost-
ným vplyvom a UV žiareniu, ideálna na vonkajšie aplikácie, teplotná odolnosť od -30 °C až do +165 
°C. Na utesnenie spojovacích a dilatačných škár na keramických obkladoch v miestach, ktoré mu-
sia spĺňať požiadavky na kontakt s pitnou vodou, napr. zásobníky s pitnou vodou, plavecké bazény, 
zásobníky vody v pivovaroch a pod. Elastické uzavretie škár medzi sklom, hliníkom, keramikou, 
polyesterom a nerezovou oceľou. Má všetky atesty a skúšky pre kontakt s pitnou vodou. Šírka 
škáry do 20 mm.
Spotreba: 100 ml/bm pri škáre 10 x 10 mm, 25 ml/bm pri škáre 5 x 5 mm.

A

+25

+5

2 mm/d

NOVINKA
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PCI Silcofug® E

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

310 ml 6,00 € 7,20 € 19,355 € 23,226 €

Silikónová acetátová elastická tesniaca hmota s protiplesňovým účinkom na utesnenie rohových, 
dilatačných a spojovacích škár v sanitárnych priestoroch, na balkónoch, terasách, fasádach  
a v bazénoch. Na utesnenie škár medzi sklom, hliníkom, opracovaným drevom, smaltom, kerami-
kou, tvrdeným PVC a výrobkami zo sanitárneho akrylu. Absorbuje dilatačné pohyby až do 20 %, 
odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. 
Šírka škáry do 25 mm.
Spotreba: 100 ml/bm pri škáre 10 x 10 mm, 25 ml/bm pri škáre 5 x 5 mm.

A

+25

+5

2 mm/d

PCI Silcofug® N

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

310 ml 6,00 € 7,20 € 19,355 € 23,226 €

Silikónová neutrálna elastická tesniaca hmota na utesnene rohových, dilatačných a spojovacích 
škár na keramických obkladoch a dlažbách, na prvkoch z betónu, omietkach, tehlovom murive,  
kovoch, skle, dreve, sanitárnej keramike, PVC a iných plastoch. Na rámy dverí a okien, roletové 
skrine, oplechovanie komínov, nadokenných ríms, napojenie odkvapových plechov, na ploché  
strechy a balkóny. Na fasádne prvky z ľahkých kovov, plastov a skla. Na zasklievanie okien a dvier  
z hliníka, dreva, PVC. Absorbuje dilatačné pohyby až do 25 %, odolná proti poveternostným  
vplyvom a UV žiareniu. Šírka škáry do 25 mm.  
Spotreba: 100 ml/bm pri škáre 10 x 10 mm, 25 ml/bm pri škáre 5 x 5 mm.

A

+25

+5

2 mm/d

PCI Carraferm®

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

310 ml 9,00 € 10,80 € 29,033 € 34,840 €

Silikónová neutrálna špeciálna škárovacia a tesniaca hmota na utesnenie rohových, dilatačných  
a spojovacích škár na obkladoch a dlažbách z prírodneho kameňa napr. mramor, travertín, granit, 
... a tiež betón, sklo, drevo, oceľ, PVC, keramiku a výrobky zo sanitárneho akrylu, PVC a iných  
umelých hmôt. Odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Do obytných priestorov, 
kúpeľní, spŕch, WC, kuchýň a na balkóny a terasy. 
Šírka škáry do 20 mm.
Spotreba: 100 ml/bm pri škáre 10 x 10 mm, 25 ml/bm pri škáre 5 x 5 mm.

A

+25

+5

2 mm/d

PCI DIN-Polyband 08

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

ø 8 mm (100 m)
sivá

70,00 € 84,00€ 0,700 € 0,840 €

Špeciálny vysokoodolný polyetylénový profil na vyplnenie dilatačných a rohových škár pri pokládke 
obkladov a dlažieb. Vkladá sa do škár pred nanesením trvale pružných tmelov. 

S

+25

+5

01 brillantweiss 02 bahamabeige 03 caramel 05 mittelbraun 11 jasmin 12 anemone
16 silbergrau 19 basalt 22 sandgrau 31 zementgrau 40 schwarz 47 anthrazit
91 magnolie 92 mint 93 crocus 50 rotbraun transparent

20 weiss 31 zementgrau transparent

22 sandgrau 25 carraraweiss 27 jurabeige 47 anthrazit transparent

Elastické škárovacie hmoty

PCI Elritan® 140 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

600 ml
31 zementgrau

9,80 € 11,76 € 16,333 € 19,600 €

Jednozložková polyuretánová rýchlo vytvrdzujúca univerzálna hmota do dilatačných a spojovacích 
škár priemyselných objektov a skladovacích priestorov, na balkónoch a terasách, vo veľkokuchy-
niach, na betón, drevo a oceľ. Na škárovanie prírodných kameňov, ktoré nie sú náchylné na sfar-
benie. Do škár vystavených chemickému zaťaženiu − odolná proti morskej, destilovanej, vápennej 
a odpadovej vode, roztokom solí, neutrálnym čistiacim prostriedkom na vodnej báze, agresívnym 
škodlivým látkam z ovzdušia a starnutiu. Vynikajúca priľnavosť na rôzne podklady. Vysoká pevnosť. 
Šírka škáry do 30 mm.
Spotreba: 100 ml/bm pri škáre 10 x 10 mm, 25 ml/bm pri škáre 5 x 5 mm.

A

+25

+5

3 mm/d

PCI Elastoprimer 145

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

250 ml
ružová

29,00 € 34,80 € 116,000 € 139,200 €

Adhézna podkladová penetrácia na prípravu podkladov pri tesnení škár na stenách, podlahách  
a stropoch. Podstatne zlepšuje priľnavosť polyuretánových tesniacich hmôt. Aplikuje sa na boky 
škár pred nanesením škárovacej hmoty PCI Elritan® 140 na nesavé kovové podklady, ako sú hliník, 
oceľ, zinok, meď, mosadz, smalt, prípadne sklo, keramika (glazovaná i neglazovaná).  
Následná aplikácia hmoty PCI Elritan® 140 v časovom rozmedzí 35−240 min!

A

+25

+5

2 mm/d
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Penetračné nátery pod obklady a dlažby

PCI Gisogrund® PGM

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

20 kg [24]
10 kg [39]
5 kg [90]

1 kg
biela

70,00 €
37,00 €
20,00 €
5,40 €

84,00 €
44,40 €
24,00 €
6,48 €

3,500 €
3,700 €
4,000 €
5,400 €

4,200 €
4,440 €
4,800 €
6,480 €

Vodou riediteľný plnený penetračný náter na savé podklady. Používa sa ako spevňujúci podkladový 
náter 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. 

M

+25

+5

riedený
1:1
0,1 kg

1m2

nerie-
dený
0,25 kg

1m2

6 h

PCI Gisogrund® Rapid

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

5 l [96]
1 l

ružová

57,00 €
17,00 €

68,40 €
20,40 €

11,400 €
17,000 €

13,680 €
20,400 €

Bleskový penetračný náter bez rozpúšťadiel, s rýchlou dobou vytvrdnutia, na savé podklady. Na 
cementové a sadrové podklady, na betón, na pórobetón, omietky a murivo pred obkladaním a dlaž-
dením a pred aplikáciou samonivelizačných hmôt. Aplikácia ďalších vrstiev už po piatich minútach. 
Spracováva sa neriedený.

A

+25

+5

0,06–
0,2 l

1m2

5 
min

PCI Gisogrund® 404

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

20 l [22]
5 l [75]

1 l
fialová

310,00 €
87,50 €
23,00 €

372,00 €
105,00 €
27,60 €

15,500 €
17,500 €
23,000 €

18,600 €
21,000 €
27,600 €

Špeciálny vodou riediteľný penetračný náter na savé a slabo savé cementové potery, betónové 
podklady, anhydritové, magnezitové potery a potery z liateho asfaltu, drevené podlahy, drevotries-
kové dosky, OSB dosky, na keramické obklady a dlažby, pod samonivelizačné stierky a lepidlá  
na obklady a dlažby. Vysoká pevnosť spoja zaručuje priľnavosť obkladov a dlažieb a samonivelizač-
ných stierok na akýkoľvek podklad. 
Riedenie: cementové a magnezitové potery – 1 : 3, betónové podklady: 1 : 2, nesavé podkla-
dy – neriedený. Po 3 hod. pochôdzny a možnosť ďalších pracovných krokov, na anhydritových 
podkladoch po 12 hod.

A

+25

+5

0,09–
0,13 l

1m2

3 (12)
h

PCI Gisogrund® PPB

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

10 kg [39]
5 kg [90]

1 kg
biela

30,00 €
16,50 €
3,70 €

36,00 €
19,80 €
4,44 €

3,000 €
3,300 €
3,700 €

3,600 €
3,960 €
4,440 €

Kontaktný náter na nesavé podklady s obsahom granulátu. Vhodný na hladké betóny, staré obklady 
a dlažby, umakart, cementotrieskové dosky, OSB dosky a pod. Na vytvorenie adhézneho mostíka 
na aplikáciu ďalších vrstiev. 
Spracováva sa neriedený. 

M

+25

+5

0,3 kg

1m2

12 h

PCI Epoxigrund 390

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

10 kg [28]
1 kg [96]

(bal.: 4x1 kg)
transparentná

210,00 €
34,00 €

252,00 €
40,80 €

21,000 €
34,000 €

25,200 €
40,800 €

Dvojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový penetračný náter na savé a nesavé podklady, pod 
samonivelizačné stierky, na cementové, keramické a drevené podklady a ostatné podklady na báze 
umelých živíc a penetrácia pod polyuretánovú izoláciu PCI Apoflex®. Po zmiešaní s kremičitým 
pieskom aj ako jemná stierková hmota na vyrovnávanie podláh. Dlhá doba spracovateľnosti –  
pri +23 ºC až 40 min. 

A

+30

+10

0,3–
0,5 kg

1m2

8 h

PCI Gisogrund® 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l [50]
5 l [96]

1 l
modrá

80,00 €
45,00 €
11,00 €

96,00 €
54,00 €
13,20 €

8,000 €
9,000 €

11,000 €

9,600 €
10,800 €
13,200 €

Vodou riediteľný neplnený adhézny a ochranný penetračný náter na savé podklady. Pod nátery, 
omietky, lepidlá, samonivelizačné hmoty, atď. Používa sa na zjednotenie nasiakavosti a hĺbkové 
spevnenie podkladu. Pochôdzny po cca 30–60 min, ďalšie vrstvy na anhydritových podkladoch po 
cca 6 hod., ďalšie vrstvy na ostatných podkladoch po cca 1 až 3 hodinách. 
Kontrolné modré sfarbenie. Riedenie: 1:1 vodou. 

A

+25

+5

riedený 
0,1–0,2
 l

1m2

nerie-
dený 
0,15 l

1m2

1–6
h

NOVINKA
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Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, terás, základov a soklov

PCI Wadian®

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

5 l [96]
žltá

100,00 € 120,00 € 20,000 € 24,000 €

Penetračný náter − bráni prenikaniu vlhkosti a vodnej pary do drevených, cementových a sadro-
vých podkladov v suchých a mierne vlhkých priestoroch (v mokrých priestoroch sa musí zhotoviť 
PCI hydroizolácia). Do kuchýň, kúpeľní, WC, chodby, podkrovia a pod. Penetrácia drevotrieskových 
dosiek pred lepením obkladov a dlažieb PCI lepidlami. Náter na cementové podklady zabraňujúci 
prenikaniu vodnej pary (napr. betónové stropy v plaveckých bazénoch). Aplikuje sa v dvoch náte-
roch. Odvetranie po prvom nátere cca 30 minút. 

A

+30

+5

0,15–
0,20 l

1m2

12 h

PCI Lastogum® 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24] 
sivá, biela
8 kg [80]  

sivá, biela
4 kg [128] sivá

115,00 €

41,60 €

23,20 €

138,00 €

49,92 €

27,84 €

4,600 €

5,200 €

5,800 €

5,520 €

6,240 €

6,960 €

Hydroizolačná flexibilná stierková hmota na báze disperznej živice pod obklady a dlažby v interiéroch.  
Do vlhkých a mokrých priestorov, ihneď použiteľná. Spoľahlivo prekleňuje aj dodatočne vzniknuté trhliny  
v podklade. Do priestorov s beztlakovou vodou, napr. kúpeľne a sprchy v domácnostiach, v hoteloch,  
v nemocniciach a pod. Na savé podklady citlivé na vlhkosť − sadrové omietky, sadrovláknité a sadrokartó-
nové dosky, anhydritové a cementové potery, betón,  omietky, pórobetón, opravné malty a samonivelizač-
né hmoty. Dve farby pre ľahkú kontrolu aplikácie. Spracováva sa neriedená.

A

Gisogrund
PGM

+25

+5

1,0 kg

1m2

1–2 
h

1–2 h

PCI Seccoral® 2K Rapid

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [64]
zložka A 12,5 kg 
zložka B 12,5 kg

sivá

162,50 € 195,00 € 6,500 € 7,800 €

Rýchlotuhnúca hydroizolačná dvojkomponentná flexibilná stierková hmota na hydroizoláciu pod 
keramické obklady a dlažby na balkónoch a terasách, v bazénoch, v sprchách a v kúpeľniach. Aj na 
vonkajšie steny pivníc. Obmedzuje tlakové napätie a oddeľuje, preto sa môže použiť na cementové 
potery akonáhle sú pochôdzne a následne je možná pokládka dlažieb. Spoľahlivo prekleňuje trhliny 
v podklade aj dodatočne vzniknuté. Vysoký komfort spracovania, vďaka rýchlemu tuhnutiu a skorej 
pochôdznosti. Aplikuje sa na navlhčený poklad. Odporučená hrúbka suchej vrstvy je 2 mm.

A

+25

+5

2,5 kg

1m2
1–2 h 4 h

PCI Barraseal® CS

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

32,50 € 39,00 € 1,300 € 1,560 €

Hydroizolačná jednozložková stierka na vertikálne aj horizontálne hydroizolácie novostavieb aj 
historických budov. Na izoláciu soklov, pivníc, nádrží a zásobníkov úžitkovej vody zo strany vody, 
podláh a stien vo vlhkých priestoroch a oporných múrov. Aplikuje sa na navlhčený poklad. 
Spotreba: proti zemnej vlhkosti cca 4,0 kg/m2,
 proti beztlakovej vode cca 5,0 kg/m2 ,
 nádrže (< 15 m hĺbky) cca 7,0 kg/m2.

A

+25

+5

1,65 
kg / 
1 mm

1m2

4 h 
2–5 d

PCI Apoflex® F 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

10 kg [28]
sivá

210,00 € 252,00 € 21,000 € 25,200 €

Polyuretánová dvojkomponentná flexibilná izolačná stierka na podlahy namáhané vodou a chemikáliami. 
Prekleňuje trhliny, flexibilná i pri nižších teplotách. Na betón, cementové potery a omietky, keramiku a ne-
rezovú oceľ. Určená pre veľkokuchyne, pivovary, mliekárne, výrobne syrov a nápojov, bitúnky, chladiarne, 
papierensky priemysel, laboratóriá a nemocnice, pre termálne, soľné a parné kúpele, sauny, sprinklerové 
nádrže. Na izoláciu kontrolných a trativodných šácht na skládkach komunálneho odpadu. Na izoláciu 
podzemných, pozemných a inžinierskych stavieb. Na izoláciu pod ochranné potery.

A

Epoxigrund
390

+25

+5

1,4–1,6 kg

1m2
12 h 12 h

PCI Seccoral® 1K

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

15 kg [64]
3,5 kg
sivá

73,50 €
20,30 €

88,20 €
24,36 €

4,900 €
5,800 €

5,880 €
6,960 €

Hydroizolačná jednokomponentná flexibilná stierková hmota na hydroizoláciu pod keramické ob-
klady a dlažby na balkónoch, terasách, v sprchách a v kúpeľniach. Do veľkoobjemových masívnych 
zásobníkov na úžitkovú vodu alebo plaveckých bazénov až do 15 m hĺbky vody. Spoľahlivo prekle-
ňuje trhliny aj dodatočne vzniknuté. Dokonale priľne i bez základných náterov, penetrácií  
a adhéznych mostíkov. Plastická konzistencia, ľahko a jednoducho sa natiera, stierkuje  
alebo valčekuje. Aplikuje sa na navlhčený poklad. Odporučená hrúbka suchej vrstvy je 2 mm.

A

+25

+5

3,3 kg

1m2
2−3 h 1 d
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Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, terás, základov a soklov

PCI Pecilastic®

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

50 m x 1 m
bielo-oranžová

550,00 € 660,00 € 11,000 € 13,200 €

Oddeľovacia tkanina hrúbky 0,8 mm pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa. Znižuje 
pnutie podkladu. Lepí sa vhodným lepidlom na všetky nosné (aj popraskané) podklady a zmiešané 
podklady ako sú napr. betónové podlahy, cementové, anhydritové a asfaltové potery, staré parkety  
s dobrou prídržnosťou, cementové, vápenno-cementové a sadrové omietky. V exteriéri použiteľná  
v spojení s PCI Seccoral®.

A

+25

+5

PCI Pecilastic® W

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

30 m x 1 m
modrá

480,00 € 576,00 € 16,000 € 19,200 €

Pružný hydroizolačný pás pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa. Prekleňuje trhliny 
v podklade aj dodatočne vzniknuté. Do mokrých priestorov s netlakovou vodou, do kúpeľní a spŕch, 
v hoteloch a v nemocniciach. Do chemicky zaťažených priestorov napr.: veľkokuchyne, pivovary, 
mliekárne, výrobne syrov a nápojov, bitúnky, chladiarne, papierenský priemysel, laboratóriá a ne-
mocnice. Na balkóny, terasy a do plaveckých bazénov. Ihneď použiteľný – izolačný pás stačí nalepiť 
vhodným lepidlom na podklad.

A

+25

+5

PCI Pecilastic® WS 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

10 m x 1 m
čierna

170,00 € 204,00 € 17,000 € 20,400 €

Bitúmen-kaučuková samolepiaca pásová izolácia pod keramické dlažby na balkóny a terasy. 
Samolepiaca, jednostranne kašírovaná, flexibilná a trhliny prekrývajúca, na izolovanie pod dlažby 
na balkónoch alebo terasách. Zabezpečuje rýchly pracovný postup – bez čakania je možné na 
plochu okamžite pokladať dlažby. Vyrovnáva pnutie, deformácie podkladu, kolísanie teplôt a otrasy, 
prekleňuje trhliny aj dodatočne vzniknuté.

A

+25

+5

PCI Pecilastic® U 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

5 m x 1 m
oranžová

80,00 € 96,00 € 16,000 € 19,200 €

Obojstranne kašírovaný hydroizolačný a difúzny polyetylénový pás hrúbky 3,5 mm naplnený zmesou 
kremičitého piesku a polyuretánu. Pod keramické dlažby, hlavne na balkóny a terasy. Obmedzuje 
tlakové napätie a oddeľuje od kritických podkladov, preto sa môže použiť na cementové potery 
akonáhle sú pochôdzne a následne je možná pokládka dlažieb. Spoľahlivo prekleňuje trhliny v pod-
klade aj dodatočne vzniknuté. Aj do priestorov s netlakovou vodou v kúpeľniach a sprchách. Lepí sa 
vhodným lepidlom na podklady citlivé na vlhkosť: drevotrieskové a sadrovláknité dosky, betón, ce-
mentové, sadrové a anhydritové potery a pod. Znižuje kročajový hluk až do 8 dB. Vyrovnáva pnutie, 
deformácie podkladu, kolísanie teplôt a otrasy.

A

+25

+5

Balkónový profil PCI

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ 
(m,ks) bez DPH

Odp. cena za MJ 
(m, ks) s DPH

priamy, 2 m
vonkajší roh
spojka veľká

sivá

44,00 €
33,00 €
6,00 €

52,80 €
39,60 €
7,20 €

22,000 €
33,000 €
6,000 €

26,400 €
39,600 €
7,200 €

Balkónový profil PCI – priamy, dĺžka 2 m, eloxovaný hliník
Balkónový profil PCI – vonkajší roh 20 x 20 cm, 90°, eloxovaný hliník
Balkónový profil PCI – spojka, eloxovaný hliník

Súčasť certifikovaného balkónového systému PCI Pecitherm® MultiPlus.

+25

+5

PCI Apoflex® W

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

5 kg [56]
béžová

112,50 € 135,00 € 22,500 € 27,000 €

Polyuretánová dvojkomponentná flexibilná izolačná stierka na steny namáhané vodou a chemikáliami. Pre-
kleňuje trhliny, flexibilná i pri nižších teplotách. Na betón, omietky, keramiku a nerezovú oceľ. Určená pre 
veľkokuchyne, pivovary, mliekárne, výrobne syrov a nápojov, bitúnky, chladiarne, papierensky priemysel, 
laboratóriá a nemocnice, pre termálne, soľné a parné kúpele, sauny, sprinklerové nádrže. Na izoláciu kont-
rolných a trativodných šácht na skládkach komunálneho odpadu. Na izoláciu podzemných, pozemných  
a inžinierskych stavieb. 

A

Epoxigrund
390

+25

+5

1,4–
1,6 kg

1m2

12 h
12 h
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Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, terás, základov a soklov

PCI Pecitape® Objekt 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

50 m
oranžová

115,00 € 138,00 € 2,300 € 2,760 €

Špeciálna kašírovaná gumená páska na vodotesné rohové a napojovacie škáry. Pod obklady a dlažby 
z keramiky a prírodneho kameňa v sprchách a kúpeľniach, na balkóny, terasy a do bazénov. Na 
utesnenie škár v kombinácii s PCI Apoflex® W resp. F, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, 
PCI Pecilastic® W a PCI Pecilastic® WS. Šírka: 120 mm

S

+25

+5

PCI Pecitape® 120 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

50 m
10 m

bledomodrá

275,00 €
70,00 €

330,00 €
84,00 €

5,500 €
7,000 €

6,600 €
8,400 €

Špeciálna kašírovaná gumená páska na vodotesné rohové a napojovacie škáry. Pod obklady a dlažby 
z keramiky a prírodneho kameňa v sprchách a kúpeľniach, na balkóny, terasy a do bazénov.  
Na utesnenie škár v kombinácii s PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®,  
PCI Pecilastic® W a PCI Pecilastic® WS. Na utesnenie dilatačných škár budov a stavebných celkov 
v kombinácii s bitúmenovou hydroizoláciou PCI Pecimor®. Šírka: 120 mm

A

+25

+5

PCI Pecitape® Butyl 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

20 m
sivá

70,00 € 84,00 € 3,500 € 4,200 €

Vysokoflexibilná samolepiaca butylová izolačná páska. Vhodná na napojenie hydroizolácií na kovy, 
plasty, PVC, drevo a sklo. Extrémna priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov − betón, kovy, 
omietky, potery, plasty, PVC, drevo a sklo. Šírka pásky 10 cm.

S

+25

+5

NOVINKA

PCI Pecitape® 10 x 10

PCI Pecitape® 90° A 

PCI Pecitape® 90° I

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (ks)
bez DPH

Odp. cena za MJ (ks)
s DPH

10 x 10: 1 ks
A: 1 ks
I: 1 ks

oranžová

5,50 €
5,50 €
5,50 €

6,60 €
6,60 €
6,60 €

5,50 €
5,50 €
5,50 €

6,60 €
6,60 €
6,60 €

PCI Pecitape® 10 x 10 − špeciálna tesniaca gumená kašírovaná manžeta na utesnenie prechodov 
rúrok.

PCI Pecitape® 90° A /I − špeciálne tesniace gumené kašírované rohy na vonkajšie − A, resp. vnútorné 
rohy − I v spojení s PCI Pecitape® 120 / Objekt.
Na utesnenie škár v kombinácii s hydroizolačnými stierkami PCI.

A

+25

+5

A I

Balkónový profil DRIP

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ  
(m, ks) bez DPH

Odp. cena za MJ  
(m, ks) s DPH

priamy, 2,5 m
vonkajší roh

krytka univerzál
(Ľ+P)

spojka
elox-striebro

24,25 €
9,70 €
2,10 €

2,10 €

29,10 €
11,64 €
2,52 €

2,52 €

9,700 €
9,700 €
2,100 €

2,100 €

11,640 €
11,640 €
2,520 €

2,520 €

Balkónový profil DRIP 9 mm – priamy, dĺžka 2,5 m, eloxovaný hliník
Balkónový profil DRIP – vonkajší roh, 90°, 25x25 cm, eloxovaný hliník
Balkónový profil DRIP – spojka, eloxovaný hliník

Súčasť certifikovaného balkónového systému PCI Pecitherm®  Klasik.

+25

+5

PCI Pecitape® DB

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

24 m
sivá

34,80 € 41,76 € 1,450 € 1,740 €

Tesniaca, avšak difúzna páska na zaistenie difúznych schopností balkónových systémov a zame- 
dzenie vniknutia tekutého lepiaceho lôžka do balkónového profilu PCI. Nutná súčasť balkónového 
systému PCI Pecitherm® MultiPlus. Šírka 50 mm.

S

+25

+5
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Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, terás, základov a soklov

Oprava betónov

PCI Pecimor® 1K 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

30 l [18]
10 l [48]
čierna

75,00 €
38,00 €

90,00 €
45,60 €

2,500 €
3,800 €

3,000 €
4,560 €

Jednozložková bitúmenová hydroizolačná bezrozpúšťadlová stierka na izoláciu základov, soklov,  
suterénov a spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, nezadržiavanej a netlakovej vode a radónu.  
Na vnútorné aj vonkajšie použitie, na steny a podlahy. Plne nahrádza asfaltové pásy pri pôsobení 
zemnej vlhkosti. Odolná proti dažďu po 8 hodinách. 

A

Pecimor
P

+25

+5

4 l/
3 mm

1m2

4 h
5 d

PCI Pecimor® 2K 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 l [18]
čierna

78,00 € 93,60 € 2,600 € 3,120 €

Dvojzložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka. Plnidlo z polystyrénovej hmoty 
vytvára krémovú konzistenciu na vytvorenie pružnej, trhliny prekleňujúcej izolácie stavieb. Proti 
zemnej vlhkosti, nezadržiavanej vode a proti netlakovej vode na stropoch a radónu. Po vložení 
tkaniny odoláva aj tlakovej vode. Izolácia proti tlakovej vode s hĺbkou menšou ako 3 m. Vhodná 
na lepenie tepelnoizolačných dosiek pri riešení soklových častí zateplenia. Nie na kontakt s pitnou 
vodou. Odolná proti dažďu po 2 hodinách. 

A

Pecimor
P

+25

+5

4 l/
3 mm

1m2

3 h
2 d

PCI Nanocret® AP

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

15 kg
4 kg
sivá

75,00 €
26,40 €

90,00 €
31,68 €

5,000 €
6,600 €

6,000 €
7,920 €

Jednozložkový, cementový, aktívne pôsobiaci ochranný antikorózny náter oceľovej výstuže  
a adhézna suspenzia vyrobená na báze nanotechnológie. Spĺňa požiadavky novej európskej normy 
EN 1504, časť 3. 
Spotreba ako antikorózny náter výstuže: Ø 10 mm ~ 90 g/bm, Ø 20 mm ~ 185 g/bm, Ø 30 mm ~ 
280 g/bm.

A

+35

+5

1,5 kg/
mm

1m2

30–
90 
min 2 (8) h

PCI Polycret® K 40

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
5 kg
sivá

16,25 €
6,50 €

19,50 €
7,80 €

0,650 €
1,300 €

0,780 €
1,560 €

Cementová opravná malta na steny, stropy a podlahy, so špeciálnymi prísadami a sklenými  
vláknami, so zrnitosťou do 1,2 mm, s pevnosťou v tlaku 45 MPa, na betón a murivo. Použiteľná 
v hrúbkach 3–40 mm v jednom pracovnom kroku. Na opravy balkónov, terás, schodísk a výtlkov  
v podlahách. S vysokou priľnavosťou a vysokou odolnosťou proti pôsobeniu vody.  
Aplikuje sa na navlhčený podklad. Určená na ručné spracovanie.

S

+25

+5

16 kg/
10 mm

1m2 1 d/mm

PCI Pecimor® P 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l [50]
čierna

23,00 € 27,60 € 2,300 € 2,760 €

Bitúmenový bezrozpúšťadlový rýchloschnúci penetračný náter – adhézny mostík pod asfaltové 
pásy a stierkové hydroizolácie PCI Pecimor®. Odolný proti vode. Vhodný na úpravy podláh, zákla-
dových pásov a stien pivníc. Pochôdzny po cca 6 hodinách. Vysoká výdatnosť náteru. 
Spracováva sa neriedený.

S

+25

+5

0,22–
0,25 l

1m2

2 h
12 h

PCI Nanocret® FC

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
sivá

37,50 € 45,00 € 1,500 € 1,800 €

Špeciálna rýchlotuhnúca tixotropná, vláknami vystužená, jemná, vyľahčená malta triedy R2 na 
tenkovrstvové vyrovnávanie betónov alebo muriva v hrúbkach 1–7 mm. Malé plochy môžu byť 
reprofilované do hrúbky 10 mm. Vhodná na menšie opravy betónových konštrukcií a tiež aj opravu 
ostrých hrán. Výborná schopnosť zahladenia povrchu. Na ručnú aj strojovú aplikáciu. Pevnosť  
v tlaku cca 25 MPa. Ďalšie pracovné kroky už po 4 hod. Úplne vytvrdnutá po 3 dňoch.

A

Nanocret
AP

+25

+5

17 kg/
10 mm

1m2

4 h
3 d
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PCI Nanocret® R2

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

20 kg [48]
sivá

32,00 € 38,40 € 1,600 € 1,920 €

Univerzálna, rýchlotuhnúca, opravná a reprofilačná malta triedy R2 na ručnú aplikáciu, na báze 
nanotechnológie, na zvislé konštrukcie, stropy a podlahy. Na vyrovnanie nerovností na betónových 
podkladoch v bazénoch, na schodiskových stupňoch a pod. Odolná proti posypovým soliam, vode 
a poveternostným vplyvom. Pevnosť v tlaku cca 30 MPa. Použiteľná v hrúbkach 3–30 mm na celo-
plošné opravy a 3–100 mm na lokálne opravy. Ďalšie pracovné kroky už po 4 hod. Úplne vytvrdnutá 
po 3 dňoch.

A

Nanocret
AP

+25

+5

18 kg/
10 mm

1m2

4 h
3 d

PCI Pericret®

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

35,00 € 42,00 € 1,400 € 1,680 €

Rýchlo vytvrdzujúca univerzálna vyrovnávacia malta na lokálne a celoplošné opravy v hrúbkach 
3−50 mm. Na betón, murivo, vápennocementové, cementové a sadrové omietky, sadrokartónové 
dosky a na existujúce keramické obklady a dlažby. Na vyrovnanie a opravy nerovných stien pred 
lepením obkladov. Na vyrovnanie betónových podláh a cementových poterov a na vytvorenie spá-
dových vyrovnávacích vrstiev na balkónoch a terasách pred pokladaním dlažieb. Po cca 2 hodinách 
je možné pokladať obklady a dlažby.

A

+25

+5

13 kg/
10 mm

1m2

2 h

PCI Barrafix® 920

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

0,28 l
(balené po 12 ks)

sivá

12,30 € 14,76 € 43,929 € 52,715 €

Dvojzložková chemická kotva na báze metyl-metakrylátu, bez styrénu. Je určená na kotvenie 
stredného zaťaženia do vlhkého prostredia, do dutých blokov alebo do pevných podkladových 
materiálov. Spĺňa ETA na kotvenie výstuže a závitových tyčí. 

S

+35

+5

1–2 h

PCI Barrafix® 920 patrona

PCI Barrafix® 920 SM

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (ks)
bez DPH

Odp. cena za MJ (ks)
s DPH

5 x (15 x 85 mm)
5 x (15 x 130 mm)
5 x (20 x 85 mm)

sivá

SM: 3 ks
sivá

3,50 €
3,50 €
4,25 €

2,40 €

4,20 €
4,20 €
5,10 €

2,88 €

0,700 €
0,700 €
0,850 €

0,800 €

0,840 €
0,840 €
1,020 €

0,960 €

PCI Barrafix® 920 patrona − špeciálne puzdro na bezpečné kotvenie predmetov do dutinových 
materiálov.

PCI Barrafix® 920 SM − zmiešavací nadstavec na dôkladné zmiešanie a aplikáciu chemickej kotvy 
do otvoru.

S

+35

+5

Oprava betónov

Montážne a kotviace materiály

PCI Barrafix® PU 

PCI Barrafix® PU GUN

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

PU: 0,75 l
PU GUN: 0,75 l

(balené po 12 ks)

4,50 €
5,00 €

5,40 €
6,00 €

6,000 €
6,667 €

7,200 €
8,000 €

PCI Barrafix® PU − trubičková jednozložková polyuretánová montážna a výplňová pena. Vhodná na 
montáž okien, dverí, vypĺňanie dutín, potrubných, elektrických a iných prestupov.

PCI Barrafix® PU GUN − pištoľová jednozložková polyuretánová montážna a výplňová pena. Vhod-
ná na montáž okien, dverí, vypĺňanie dutín, potrubných, elektrických a iných prestupov.

S

+25

+5

1 d

PCI Polyfix® 5 min.

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

5 kg [50]
sivá

11,00 € 13,20 € 2,200 € 2,640 €

Blesková montážna a fixačná malta na vnútorné a vonkajšie použitie. Na fixáciu a kotvenie konzol, 
podpier, závitových tyčí a pod. v betóne a murive. Na opravy betónových prvkov, napr. schodisko-
vých stupňov, vylomených hrán, nerovností a pod. Tuhne do 5 min, plne zaťažiteľná po 2 hodinách. 
Vodoodpudivá. Aplikuje sa na navlhčený podklad. Zrnitosť: 0,5 mm. 

A

+25

+5

2 h
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PCI Pavifix® DM

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
sivá

17,50 € 21,00 € 0,700 € 0,840 € 

Vodopriepustná podkladová malta pod dlažby z betónových kociek, keramické dlažby a dlažby 
z prírodného kameňa. Pod dlažby pre chodcov a dlažby s príležitostnou premávkou osobných 
vozidiel, ako sú námestia, pešie zóny, súkromné parkoviská, záhradné chodníky, vjazdy do garáží 
a terasy. Na použitie na nosné betónové podklady so spádom >1,5 % s hydroizoláciou PCI Secco-
ral®. Veľmi dobre prepúšťa vodu, chráni pred poškodením mrazom a pred výkvetmi. Pochôdzna po 
cca 8 hod., ďalšie vrstvy po 24 hod. a plne zaťažiteľná po cca 3 dňoch. Hrúbka použitia podľa typu 
aplikácie 20−50 mm.

A

+25

+5

14 kg/10 mm

1m2
1 d 3 d

PCI Naturstein- 

Imprägnierung

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

1 l
transparentná

25,00 € 30,00 € 25,000 € 30,000 €

Špeciálny prípravok na ochranu, ošetrovanie a impregnáciu savých a slabo savých opracovaných 
prírodných kameňov, ako sú napr. mramor, dosky Solnhofer, jura-mramor, brúsená žula, bridlica 
a porfýr. Vhodný aj na leštené opracované prírodné kamene, neglazovanú kameninu, gres, klinker, 
cotto a betónové prvky s estetickou funkciou povrchu. Aj ako impregnácia škárovacích hmôt.

A

+25

+5

20-50 ml

1m2

3 h

Škárovanie prírodného kameňa

Betónové potery

PCI Pavifix® CEM

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40] 23,75 € 28,50 € 0,950 € 1,140 € 

Cementová hmota na škárovanie dlažieb a dlažbových kociek z prírodného kameňa do škár šírky 
od 5 mm do 80 mm, na všetky dopravné plochy. Vodotesná, mrazuvzdorná a odolná proti posypo-
vej soli a proti poveternostným vplyvom. Na škárovanie dlažieb z prírodného kameňa − mozaikovej 
dlažby, dlažby z drobných aj veľkých kociek ukladaných na väzbu, polygonálnych dosiek. Aplikácia 
zalievaním pri doskách alebo stierkovaním pri dlažbových kockách. Ľahko sa rozteká, dobre vypĺňa 
škáry. Odolná proti obrusovaniu a mechanickému namáhaniu. Pochôdzna a odolná proti dažďu  
po cca 8 hod., plne zaťažiteľná po cca 1 dni.

A

+25

+5

7-13 kg

1m2

1 d

grau

PCI Pavifix® 1K Extra

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [24] 80,00 € 96,00 € 3,200 € 3,840 € 

Jednozložková suchá zmes na vodopriepustné škárovanie dlažbových kociek z prírodného kameňa 
do škár šírky od 5 mm do 50 mm. Plochy pre chodcov a dlažby s príležitostnou premávkou osob-
ných vozidiel, napr. námestia, pešie zóny, súkromné parkoviská, záhradné chodníky, vjazdy do ga-
ráží a terasy. Odolná proti obrusovaniu, mrazuvzdorná a odolná proti vplyvom počasia, univerzálne 
použiteľná vonku aj na plochy, na ktoré sa bude používať posypová soľ. Vytvrdzuje bez tvorby trhlín 
a nezmrašťuje sa, škárovacia zmes sa nedrobí. Zintenzívňuje farby, zdôrazňuje charakteristický 
vzhľad dlažbového kameňa.  Pochôdzna a odolná proti dažďu po cca 30 hod., plne zaťažiteľná po 
cca 3 − 7 dňoch.

A

+30

+5

2-8,5 kg

1m2

3-7 d

beige grau anthrazit

PCI Pericem®  

Plastifikator

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

5 l
sivá

30,00 € 36,00 € 6,000 € 7,200 €

Špeciálna hyperplastifikačná prísada do poterových betónov radu PCI Pericem® a betónových 
zmesí. Výrazne obmedzuje vznik trhlín, zlepšuje odolnosť proti vplyvom počasia a výkyvom teplôt, 
mrazu a solí. Výrazne zlepšuje spracovateľnosť a výsledné pevnosti. Dávkovanie v závislosti od 
požadovanej konzistencie. 
Dávkovanie:  PCI Pericem® EBF 02, EBF 04, B 25 : 0,05 – 0,082 l na 30 kg vrece
  PCI Pericem® EBF Special 0,05–0,074 l na 25 kg vrece
  Betónová zmes: 1,0–1,55 l na 100 kg cementu.

S

+25

+5

PCI Pericem® B 25

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [40]
sivá

5,10 € 6,12 € 0,170 € 0,204 € 

Univerzálny betón na všetky bežné betonárske práce: základy, oporné konštrukcie, preklady, scho-
diská a betón do debnenia, stĺpy, stropné konštrukcie, balkóny, podlahy a pod., osádzanie stĺpikov, 
obrubníkov a na výplň debniacich tvárnic, poterové betóny v hrúbkach od 40 mm do 150 mm. 
Zrnitosť do 8 mm. 
S prísadou PCI Pericem® Plastifikator vhodný na podlahové vykurovanie.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch min. 20 MPa (ako univerzálny betón).
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch min. 25 MPa (ako poterový betón).

S

+25

+5

18 kg/10 mm

1m2

1 d/mm

NOVINKA
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PCI Pericem® EBF 04

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [40]
sivá

4,95 € 5,94 € 0,165 € 0,198 € 

Poterový betón určený na vytvorenie vyrovnávacích a nášľapných podlahových vrstiev a vnútor-
ných i vonkajších pochôdznych poterov hrúbky 20–70 mm. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným 
vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa. Spojovací mostík PCI Pericem® Grund použiť len 
pri aplikácii pripojených poterov – do hrúbky 40 mm – aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“. 
Zrnitosť: do 4 mm. S prísadou PCI Pericem® Plastifikator vhodný na podlahové vykurovanie.

S

Pericem
Grund

+25

+5

18 kg/10 mm

1m2

1 d/mm

PCI Novoment® M1 plus

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

25,00 € 30,00 € 1,000 € 1,200 € 

Rýchlotuhnúci cementový poter, na hrúbky 20–80 mm, vytvrdzujúci po jednom dni. Do priestorov, 
ktoré sú trvale vystavované vlhkosti. Minimálna pevnosť v tlaku 40 MPa. Vhodný na vykurované 
potery. Na rýchle opravy priemyselných podláh. Potery sú pochôdzne už po 3 hod., dlažby je 
možné pokladať po 1 dni. Dlhá doba spracovateľnosti - 1 hod. Vhodný na balkóny a terasy, do 
garáží a na priemyselné podlahy čistené horúcou parou. Spojovací mostík Pericem® Grund použiť 
len pri aplikácii pripojených poterov – do hrúbky 40 mm – aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“. 
Zrnitosť: do 6 mm.

A

Pericem
Grund

+25

+5

20 kg/10 mm

1m2

1 d

PCI Pericem® EBF 

Special

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

5,50 € 6,60 € 0,220 € 0,264 € 

Poterový betón so zvýšenou pevnosťou v tlaku určený na vytvorenie vyrovnávacích, spádových 
a nášľapných vrstiev na balkónoch a terasách hrúbky 20–70 mm a na zhotovenie podkladov pod 
ďalšie povrchové vrstvy. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 
30 MPa. Spojovací mostík Pericem® Grund použiť len pri aplikácii pripojených poterov – do hrúbky 
40 mm – aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“. Zrnitosť: do 4 mm. S prísadou PCI Pericem® 
Plastifikator vhodný na podlahové vykurovanie.

S

Pericem
Grund

+25

+5

18 kg/10 mm

1m2

1 d/mm

Betónové potery

PCI Pericem® Grund

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

22,50 € 27,00 € 0,900 € 1,080 €

Spojovací mostík na cementovej báze na vytvorenie pevného spojenia betónových podkladov s 
pripojenými betónovými potermi radu PCI Pericem®. Aplikuje sa na navlhčený poklad. Aplikácia 
poterových betónov metódou „čerstvý do čerstvého“. Zrnitosť: do 2,2 mm.

S

+25

+5

2–2,5 kg

1m2

PCI Pericem® EBF 02

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [40]
sivá

4,95 € 5,94 € 0,165 € 0,198 € 

Poterový betón určený na vytvorenie vyrovnávacích a nášľapných podlahových vrstiev a vnútorných 
i vonkajších pochôdznych poterov hrúbky 10–30 mm. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vply-
vom. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa. Aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“ do spojovacie-
ho mostíka PCI Pericem® Grund. Zrnitosť: do 2 mm.

S

Pericem
Grund

+25

+5

18 kg/10 mm

1m2

1 d/mm

PCI Novoment® M3 plus

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

23,75 € 28,50 € 0,950 € 1,140 € 

Rýchlotuhnúci cementový poter, na hrúbky 20–80 mm, vytvrdzujúci po troch dňoch. Do priestorov, 
ktoré sú trvale vystavované vlhkosti. Minimálna pevnosť v tlaku 30 MPa. Vhodný na vykurova-
né potery. Potery sú pochôdzne už po 1 dni, dlažby je možné pokladať po 3 dňoch. Dlhá doba 
spracovateľnosti − 1 hod. Vhodný na balkóny a terasy, do garáží a na priemyselné podlahy čistené 
horúcou parou. Spojovací mostík Pericem® Grund použiť len pri aplikácii pripojených poterov – do 
hrúbky 40 mm – aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“. Zrnitosť: do 6 mm.

A

Pericem
Grund

+25

+5

20 kg/10 mm

1m2

3 d
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PCI Novoment® Z1

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
sivá

50,00 € 60,00 € 2,000 € 2,400 € 

Rýchlotuhnúci cement na rýchlotuhnúce cementové potery, na hrúbky 10–80 mm, vytvrdzujúce po 
jednom dni. Vhodný na vykurované potery. Minimálna pevnosť v tlaku 45 MPa. Vhodný do pries-
torov, ktoré sú trvale vystavované vlhkosti. Potery sú pochôdzne už po 3 hod., dlažby je možné 
pokladať po 1 dni. Dlhá doba spracovateľnosti − 1 hod. Vhodný na balkóny a terasy, do garáží a na 
priemyselné podlahy čistené horúcou parou. V závislosti od kvality piesku a pomeru miešania môžu 
cementové potery dosiahnuť vyššiu akosť. Spojovací mostík Pericem® Grund použiť len pri aplikácii 
pripojených poterov – do hrúbky 40 mm – aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“.

A

Pericem
Grund

+25

+5

3,4 kg/10 mm

1m2

1 d

PCI Novoment® Z3

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

27,50 € 33,00 € 1,100 € 1,320 € 

Rýchlotuhnúci cement na rýchlotuhnúce cementové potery, na hrúbky 10–80 mm, vytvrdzujúce 
po troch dňoch. Vhodný na vykurované potery. Minimálna pevnosť v tlaku 45 MPa. Vhodný do 
priestorov, ktoré sú trvale vystavované vlhkosti. Potery sú pochôdzne už po 1 dni, dlažby je možné 
pokladať po 3 dňoch. Dlhá doba spracovateľnosti − 1 hod. Vhodný na balkóny a terasy, do garáží 
a na priemyselné podlahy čistené horúcou parou. V závislosti od kvality piesku a pomeru miešania 
môžu cementové potery dosiahnuť vyššiu akosť. Spojovací mostík Pericem® Grund použiť len pri 
aplikácii pripojených poterov – do hrúbky 40 mm – aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“.

A

Pericem
Grund

+25

+5

3,4 kg/10 mm

1m2

3 d

PCI Pericem® 505

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
sivá

11,75 € 14,10 € 0,470 € 0,564 €

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze cementu, na opravu a vyrovnanie nerovností v hrúbke 
d 2 do 10 mm na betónových, cementových a anhydritových poteroch pred kladením kobercov, 
linolea, dlažieb, korku a plávajúcich podláh. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Strojovo spraco-
vateľná. Pochôdzna po cca 10 hod. Minimálna pevnosť v tlaku 20 MPa.
Kvalitatívna trieda CT-C20-F3.

S

Gisogrund

+25

+10

17 kg/10 mm

1m2

1 d

PCI Pericem® 510

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
sivá

12,75 € 15,30 € 0,510 € 0,612 €

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze cementu, na opravu a vyrovnanie nerovností v hrúbke 
od 2 do 20 mm na betónových, cementových a anhydritových poteroch pred kladením kobercov, 
linolea, dlažieb, korku a plávajúcich podláh. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Strojovo spraco-
vateľná. Pochôdzna po cca 6 hod. Minimálna pevnosť v tlaku 20 MPa.
Kvalitatívna trieda CT-C20-F3.

S

Gisogrund

+25

+10

17 kg/10 mm

1m2

1 d

Betónové potery

Samonivelizačné hmoty 

PCI Pericem® 440

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [42]
sivá

10,50 € 12,60 € 0,420 € 0,504 €

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze anhydritu. Vhodná na podlahové vykurovanie do obyt-
ných a kancelárskych priestorov. Pre vrstvy v hrúbkach od 3 mm do 40 mm. Pred aplikáciou ďal-
ších vrstiev musí byť horná plocha zabrúsená a po očistení napenetrovaná náterom PCI Gisogrund® 
PGM alebo PCI Gisogrund®. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna po cca 6 hod. Minimálna pevnosť 
v tlaku 20 MPa.
Kvalitatívna trieda CA-C20-F3.

S

Gisogrund

+25

+10

15 kg/10 mm

1m2

1 d

PCI Pericem® 515

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
sivá

17,75 € 21,30 € 0,710 € 0,852 €

Špeciálna rýchlotuhnúca samonivelizačná hmota na báze cementu, na opravu a vyrovnanie nerov-
ností v hrúbke od 0,5 do 15 mm, po naplnení kremičitým pieskom až do 30 mm, na betónových, 
cementových a anhydritových poteroch pred kladením kobercov, linolea, dlažieb, korku, parkiet  
a plávajúcich podláh. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna  
po cca 3 hod. Minimálna pevnosť v tlaku 30 MPa.
Kvalitatívna trieda CT-C30-F6.

S

Gisogrund

+25

+10

17 kg/10 mm

1m2

12 h
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PCI Armiermatte GFM 

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

100 m x 0,9 m 
[24]
biela

650,00 € 780,00 € 6,500 € 7,800 €

Plošná výstužná rohož zo sklených vlákien do PCI samonivelizačných hmôt na zosilnenie a zvýšenie 
pevnosti v ťahu PCI cementových samonivelizačných hmôt spojených s podkladom v hrúbkach  
od 5 mm, na podkladoch s trhlinami do cca 3 mm a zmrašťovacími škárami s malou dilatáciou 
resp. na podkladoch s rizikom tvorby trhlín a zmiešaných alebo vibrujúcich podkladoch. 

A

+25

+5

PCI Armiermatte GFS

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (m)
bez DPH

Odp. cena za MJ (m)
s DPH

100 m x 0,6 m 
[28] 

bielo-červená

550,00 € 660,00 € 5,500 € 6,600 €

Doplnková výstužná rohož zo sklených vlákien k rohoži PCI Armiermatte GFM na podkladoch  
s trhlinami od 3 mm do 5 mm a zmrašťovacími škárami s väčšou dilatáciou resp., na podkladoch  
s rizikom tvorby trhlín a zmiešaných alebo vibrujúcich podkladoch.

A

+25

+5

PCI Periplan® Plus

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
sivá

25,00 € 30,00 € 1,000 € 1,200 €

Cementový samonivelizačný rýchlovytvrdzujúci poter do interiérov a suchých priestorov. Hrúb-
ka vrstvy pripojeného poteru: 20−70 mm na betónové a cementové podklady (aj na vykurované 
potery). Hrúbka vrstvy oddeleného poteru 35−70 mm, hrúbka vrstvy na tepelnoizolačných vrstvách 
45−70 mm. Minimálna pevnosť v tlaku 30 MPa. Možnosť spracovávať strojovo s vysokou produkti-
vitou práce. Dobre sa rozlieva, ľahko sa spracováva. Pochôdzny po 5 hod., ďalšie vrstvy po 1 dni.  
Kvalitatívna trieda CT-C30-F6.

A

Gisogrund
404

+25

+10

20 kg/10 mm

1m2

1 d

PCI Periplan® Extra

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
sivá

50,00 € 60,00 € 2,000 € 2,400 €

Cementová samonivelizačná hmota vystužená vláknami na vyrovnanie nerovností v hrúbke 3−60 
mm. Obmedzuje tvorbu trhlín na drevených podlahách - na vyrovnávanie drevených a drevotries-
kových podláh, na minerálne a nenasiakavé podklady pred pokladaním ďalších vrstiev ako napr. 
keramické a prírodné dlažby, PVC, linoleá, koberce, ... Ako podklad na lepenie masívnych parkiet. 
Vhodná na elektrické podlahové vykurovanie. V hrúbkach od 3 do 60 mm  pod textilné a pružné 
podlahové krytiny. V hrúbkach 10−60 mm, pod tuhé podlahové krytiny - keramické a prírodné dlaž-
by. Rýchlo vytvrdzuje. Pochôdzna po 3 hod., keramiku možno pokladať po 1 dni, paronepriepustné 
krytiny po 3 dňoch. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa. 
Kvalitatívna trieda CT-C25-F6.

A

Gisogrund
404

+25

+5

16 kg/10 mm

1m2

3 h

PCI ZemTec® 1K

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
sivá

55,00 € 66,00 € 2,200 € 2,640 € 

Cementová samonivelizačná hmota vystužená vláknami na vyrovnávanie nerovných betónových 
podláh a cementových poterov. Bez ďalších úprav ako finálna vrstva v suchých priestoroch  
v interiéroch, napr. v skladoch, dielňach, pivniciach a pod. Vhodná na pojazd vozidiel s pneumati-
kami plnenými vzduchom alebo celogumovými pneumatikami. Hrúbka vrstvy 3−30 mm.   
Spracovateľná ručne aj strojom. Pochôdzna po 3 hod. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa.
Kvalitatívna trieda CT-C25-F6-AR0,5.

A

Gisogrund
404

+25

+5

1,6 kg/1 mm

1m2

7 d

Samonivelizačné hmoty

PCI Apogel® SH

PCI Apogel® Dübel

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ  
(l, ks) bez DPH

Odp. cena za MJ  
(l, ks) s DPH

SH: 0,6 l 
(bal.: 6x0,6 l)
Dübel: 1 ks

(bal.: 10x1 ks)

23,00 €

6,00 €

27,60 € 

7,20 €

38,333 € 

6,000 €

46,000 € 

7,200 €

PCI Apogel® SH − rýchlovytvrdzujúca silikátová živica na zalievanie poterových spôn, trhlín a škár  
v minerálnych podkladoch so šírkou do cca 5 mm. Vytvára pevné spojenie, vhodná aj na podlahové 
vykurovanie aj lepenie kovových profilov a nabíjacích líšt. Dodáva sa v sete s 20 ks zošívacích spôn.

PCI Apogel® Dübel − poterové kotvy na pružné spojenie škár a trhlín. Bránia vertikálnemu pohybu 
(strihu) segmentov. Neobmedzujú horizontálny pohyb vďaka pružnému uloženiu v objímke.

A

+25

+5

20–40 min
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PCI Pecicret® K 04

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [40]
prírodná biela

6,60 € 7,92 € 0,220 € 0,264 €

Biela, veľmi jemná vápenná štuková omietka so zrnitosťou do 0,5 mm, na vytvorenie hladených 
povrchov, na konečnú úpravu stien a stropov. Určená na ručné spracovanie v hrúbke 2–3 mm.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

2,8 kg/
2 mm

1m2 1 d/mm

PCI Pecicret® HK 01

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [40]
sivá

5,25 € 6,30 € 0,175 € 0,210 € 

Vápennocementová omietka so zrnitosťou do 1,5 mm. Na vytváranie jadrovej vrstvy stien a stropov. 
Je vhodným podkladom pod ušľachtilé a štukové omietky. Používa sa aj ako jednovrstvová omiet-
ka. Určená na ručné spracovanie v hrúbke 5–20 mm.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

17 kg/
10 mm

1m2 1 d/mm

PCI Pecicret® HK 02

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [40]
sivá

5,85 € 7,02 € 0,195 € 0,234 €

Vápennocementová omietka so zrnitosťou do 0,8 mm. Vystužená sklenými vláknami. Na vytváranie 
jednovrstvových i viacvrstvových omietok stien a stropov. Vhodná ako tenkovrstvová omietka  
na pórobetón. Paropriepustná, vodoodpudivá s vysokou mechanickou odolnosťou. 
Určená na strojové i ručné spracovanie v hrúbke 5–12 mm. V interiéri je minimálna hrúbka 5 mm,  
v exteriéri 10 mm.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

14 kg/
10 mm

1m2 1 d/mm

PCI Pecicret® K 01

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [40]
sivá

4,95 € 5,94 € 0,165 € 0,198 € 

Univerzálna vápennocementová murovacia a omietková malta so zrnitosťou do 2 mm, s pevnosťou  
v tlaku 5 MPa. Vhodná na renovačné práce, s veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu, difúzna. 
Po vytvrdnutí odolná proti vode a mrazu. Určená na ručné spracovanie. Ako jadrová omietka  
v hrúbke 6–40 mm v jednej vrstve.

S

+25

+5

17 kg/
10 mm

1m2 1 d/mm

Jadrové omietky, murovacie malty a tmely

Štukové omietky

PCI Pecicret® K 12

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [40]
prírodná biela

6,60 € 7,92 € 0,220 € 0,264 €

Biela, jemná vápenná štuková omietka so zrnitosťou do 1,0 mm. Ako povrchová úprava na vápen-
nocementové podkladové omietky. Určená na ručné spracovanie v hrúbke 2–3 mm.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

2,8 kg/
2 mm

1m2 1 d/mm

PCI Pecicret® K 13

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [40]
prírodná biela

6,90 € 8,28 € 0,230 € 0,276 €

Biela, jemná vápennocementová štuková omietka so zrnitosťou do 1,0 mm. Ako povrchová úprava 
na vápennocementové podkladové omietky. Určená na ručné spracovanie v hrúbke 2–3 mm.

S

Gisogrund
PGM, PPB

+25

+5

2,8 kg/
2 mm

1m2 1 d/mm
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PCI Pecicret® KMM

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [40]
sivá

5,40 € 6,48 € 0,180 € 0,216 €

Vápennocementová murovacia malta so zrnitosťou do 2,5 mm a s pevnosťou v tlaku 10 MPa. 
Na murovanie zvislých konštrukcií z tehál, prírodného kameňa a tvárnic. Nie je určená na murovanie 
zo sklených tvárnic, sadrových prvkov a na škárovanie muriva. Určená na ručné spracovanie.

S

+25

+5

18 kg/
10 mm

1m2

PCI Pecicret® PR

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

20 kg [64]
sivá

4,60 € 5,52 € 0,230 € 0,276 €

Murovacie lepidlo na tenkovrstvové murovanie pórobetónových blokov a tvárnic s vysokou výdat-
nosťou. Po vytvrdnutí je odolné proti vode a mrazu. Určené na ručné spracovanie.  
Spotreba: cca 20 kg/1 m3 tvárnic.

S

+25

+5

Jadrové omietky, murovacie malty a tmely

Sanačný systém PCI Saniment®

PCI Saniment® Injekt R

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

20 l  [24] 100,00 € 120,00 € 5,000 € 6,000 €

Tekutý injektážny roztok na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva, určený na použitie samostatne aj 
ako súčasť viacstupňovej injektáže. Vysoko vodoodpudivý, s veľmi dobrou schopnosťou prenikania 
do pórov muriva.

S

+25

+5

15–25 l

1m2

PCI Saniment® PGI

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

1 l
transparentná

25,00 € 30,00 € 25,000 € 30,000 €

Špeciálny izolačný roztok proti prenikaniu alkalických solí a výkvetov z minerálnych podkladov.  
Tiež na izoláciu škvŕn od nikotínu, dymu, hrdze, zatečenej vody atď. Nanáša sa štetcom.

S

+25

+5

nerie-
dený
0,23 l

1m2 6 h
6 d

PCI Saniment® Tryska

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

1 ks 55,00 € 66,00 € 55,000 € 66,000 €

Injektážny nadstavec na bežné vytlačovacie 600 ml pištole na rýchlu a pohodlnú aplikáciu injektáž-
neho krému PCI Saniment® Injekt C.

S

+25

+5

NOVINKA

PCI Saniment® Injekt C

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l
0,55 l

410,00 €
39,00 €

492,00 €
46,80 €

41,000 €
70,910 €

49,200 €
85,092 €

Injektážny krém na báze silánu na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva a na vytvorenie chemickej 
clony proti vzlínajúcej vlhkosti. Vysoký obsah účinných látok umožňuje aplikáciu aj na vlhké murivo 
(až do 95 % navlhčenia). Použitie na plné tehlové alebo kamenné murivo. Vysoká účinnosť. 

S

+25

+5

1 l

1m2
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PCI Saniment® Super

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

20 kg [35]
prírodná biela

38,00 € 45,60 € 1,900 € 2,280 € 

Špeciálna jednovrstvová sanačná omietka so sklenými vláknami, so zrnitosťou do 1,5 mm na vlhké 
a soľ obsahujúce podklady. Vysokoodolná proti sulfátom. Je vysoko pórovitá, ľahko spracovateľná 
a s vysokou výdatnosťou. Aplikuje sa v min. hrúbke 20 mm. Strojovo spracovateľná. Prednástrek je 
nutný iba pri hladkých a málo savých podkladoch. Certifikovaná podľa WTA. 
Finálna povrchová úprava: PCI Multitop® FT, PCI Multitop® FK a PCI Multitop® FS.

A

+25

+5

7,5 kg/
10 mm

1m2 1 d/mm

Sanačný systém PCI Saniment®

PCI Saniment® 04

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [35]
sivá

9,60 € 11,52 € 0,320 € 0,384 €

Sanačný prednástrek so zrnitosťou do 4 mm. Určený na zaistenie priľnavosti vyrovnávacej a 
sanačnej jadrovej omietky. Súčasť sanačného systému PCI Saniment®. Nanáša sa ručne na 50 % 
plochy muriva. Certifikovaný podľa WTA.

S

+25

+5

3 kg

1m2 1 d/mm

PCI Saniment® 03

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [35]
sivá

12,30 € 14,76 € 0,410 € 0,492 €

Sanačná podkladová a vyrovnávacia omietka na vlhké a zasolené murivo so zrnitosťou do 4 mm. 
Je určená na hrubé vyrovnávanie podkladu pred aplikáciou sanačného jadra. Súčasť sanačného 
systému PCI Saniment®. Strojovo spracovateľná. Aplikuje sa v min. hrúbke 10 mm a v max. hrúbke 
do 40 mm v jednom pracovnom kroku. Certifikovaná podľa WTA.

S

Saniment
04

+25

+5

12 kg/
10 mm

1m2 1 d/mm

PCI Saniment® 02

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

30 kg [35]
sivá

12,90 € 15,48 € 0,430 € 0,516 €

Sanačná jadrová omietka so zrnitosťou do 1,6 mm. Je určená na sanáciu vlhkého a zasoleného 
muriva. Súčasť sanačného systému PCI Saniment®. Je vysoko pórovitá a ľahko spracovateľná. 
Aplikuje sa v minimálnej funkčnej hrúbke 20 mm a v maximálnej hrúbke do 25 mm v jednom pra-
covnom kroku. Strojovo spracovateľná. Certifikovaná podľa WTA.

S

Saniment
04

+25

+5

11 kg/
10 mm

1m2 1 d/mm

PCI Saniment® 01

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

25 kg [40]
prírodná biela

10,00 € 12,00 € 0,400 € 0,480 € 

Sanačný štuk so zrnitosťou do 1 mm určený na vytvorenie konečnej štruktúry sanačného systému 
PCI Saniment®. Je vysoko pórovitý a ľahko spracovateľný. Štruktúruje sa molitanovým hladidlom.
Finálna povrchová úprava: PCI Multitop® FT, PCI Multitop® FK a PCI Multitop® FS.

S

+25

+5

3 kg/
2 mm

1m2 1 d/mm
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PCI Multitop® Classic

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l [40]
3 l [96]
biela

19,00 €
7,20 €

22,80 €
8,64 €

1,900 €
2,400 €

2,280 €
2,880 €

Disperzný, bezrozpúšťadlový matný náter s citrusovou vôňou na nové aj staré omietky, sadrokartó-
nové dosky, sadrové omietky a betón. Vhodný pre novostavby a renovácie. Ľahko spracovateľný,  
s dobrou krycou schopnosťou, s veľmi nízkou spotrebou, difúzny a oteruvzdorný. 

I

Gisogrund
PGM,

+25

+5

0,08 l

1m2

4–5
h

1 d

PCI Multitop® Plus

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l [40]
3 l [90]
biela

31,00 €
10,80 €

37,20 €
12,96 €

3,100 €
3,600 €

3,720 €
4,320 €

Disperzný, bezrozpúšťadlový náter, bez zmäkčovadiel, emisií a bez zápachu na nové aj staré omiet-
ky, sadrokartónové dosky, sadrové omietky a betón. Vhodný pre novostavby, renovácie a na veľké 
objekty. Ľahko spracovateľný, s veľmi dobrou krycou a plniacou schopnosťou. Difúzny, vysoko 
priľnavý, s nízkym pnutím, oteruvzdorný a umývateľný podľa STN EN 13300.

I

Gisogrund
PGM,

+25

+5

0,15 l

1m2

4–5
h

3 d

PCI Decotop® UWP

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

5 l
2,5 l
0,75 l

transparentná

42,00 €
22,50 €
8,00 €

50,40 €
27,00 €
9,60 €

8,400 €
9,000 €

10,667 €

10,080 €
10,800 €
12,800 €

Špeciálna, rýchloschnúca, hĺbková univerzálna penetrácia na báze kombinovanej vodou riediteľnej 
alkydovej živice. Vyznačuje sa vysokou ochranou proti namodraniu dreva a vysokou ochranou proti 
UV žiareniu s využitím možností nanotechnológie. Na rozmerovo stále a nestále drevené prvky. 
Spracováva sa neriedená. Spĺňa normu  STN EN 152–1.

I

+25

+5

0,12 l

1m2

6–8 
h

PCI Decotop® SAL

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

5 l
2,5 l
0,75 l

transparentná

42,50 €
23,75 €
8,00 €

51,00 €
28,50 €
9,60 €

8,500 €
9,500 €

10,667 €

10,200 €
11,400 €
12,800 €

Tenkovrstvová polomatná tixotropná lazúra na báze vodou riediteľnej akrylovej živice s vynikajúcou 
odolnosťou proti klimatickým vplyvom a UV žiareniu. Na rozmerovo stále a nestále drevené prvky 
– ploty, balkóny, štíty, okná, dvere. Zachováva prirodzenú kresbu dreva. Spracováva sa nerie-
dená. Nové a doposiaľ nenatreté drevené prvky v exteriéri penetrovať náterom PCI Decotop® UWP. 
Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): 20 μm. 
Odporučená skladba: 1 x PCI Decotop® UWP + 2–3 x PCI Decotop® SAL farebná. 

I

Decotop
UWP

+25

+5

0,08–
0,11 l

1m2

2 h
2 d

Interiérové nátery

Lazúry a laky na drevo

PCI Multitop® Premium

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

10 l [40]
3 l [96]
0,75 l

biela = B1 

39,00 € 
12,90 €
6,00 €

46,80 € 
15,48 €
7,20 €

3,900 € 
4,300 €
8,000 €

4,680 € 
5,160 €
9,600 €

Vysoko krycí disperzný náter, bezrozpúšťadlový, bez zmäkčovadiel, emisií a bez zápachu na nové 
aj staré omietky, sadrokartónové dosky, sadrové omietky a betón. Prvotriedna krycia schopnosť  
s nízkou spotrebou zaručuje hospodárny náter novostavieb i renovácií. Zvyčajne kryje už pri jednom 
nátere. Difúzny, vysokopriľnavý, s nízkym pnutím, oteruvzdorný a umývateľný podľa STN EN 13300.

I

Gisogrund
PGM,

+25

+5

0,14 l

1m2

4–5
h

3 d

PCI Multitop® Classic 

Object

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

30 l [12]
10 l [40]

biela

45,00 € 
18,00 €

54,00 € 
21,60 €

1,500 € 
1,800 €

1,800 € 
2,160 €

Disperzný, bezrozpúšťadlový matný biely náter na nové aj staré omietky, sadrokartónové dosky, 
sadrové omietky a betón. Vhodný pre novostavby a renovácie. Ľahko spracovateľný, s dobrou 
krycou schopnosťou, s veľmi nízkou spotrebou, difúzny a oteruvzdorný. 

I

Gisogrund
PGM,

+25

+5

0,08 l

1m2

4–5
h

1 d
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Nanotechnológia: systém PCI Decotop® UWP a Decotop® HQL

Proti degradácii spôsobenej vodou
Systém rovnako garantuje vysokú ochranu pred vodou. 
Lazúry PCI Decotop® sú mimoriadne hydrofóbne, 
vytvárajú lotosový efekt – odpudzujú vodu v podobe 
kvapiek. Náter neuzatvára póry, zachováva viditeľnú 
textúru dreva, znižuje absorpciu vody a tým udáva novú 
úroveň kvality.

Záruka dlhodobej životnosti
Moderné technológie využité v produktoch PCI Decotop® UWP a HQL sú založené 
na kombinácii transparentného nano absorbéra s účinným UV absorbérom. 
Unikátne zloženie systému poskytuje najvyššiu odolnosť proti poveternosti,  
s UV ochranou aj pri bezfarebných náteroch, do interiéru a exteriéru, so zárukou 
dlhodobej životnosti. Chemicky husto spojená sieť viazaná na podklad, vyhovuje 
všetkým požiadavkám na maximálnu stálofarebnosť.

Akrylát-Systém PU/Akrylát-Systém Nano-ZnO Systém
(PCI Decotop® HQL)

nanočastice ZnO

Ochrana proti UV žiareniu

2–3× PCI Decotop® HQL

1–2× PCI Decotop® UWP

VEĽKÉ ČASTICE  
ZÁKLADNEJ FARBY

Nanočastice ZnO mnohonásobne zvyšujú 
odolnosť proti UV žiareniu. 

PCI Decotop® HQL

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

5 l
2,5 l
0,75 l

transparentná

55,00 €
28,75 €
9,50 €

66,00 €
34,50 €
11,40 €

11,000 €
11,500 €
12,667 €

13,200 €
13,800 €
15,200 €

Laková, pololesklá lazúra s použitím nanotechnológie, na báze vodou riediteľnej akrylovej živice, 
odpudzujúca vodu a regulujúca vlhkosť. Nanotechnológia zreteľne znižuje fotooxidáciu lignínu  
a tým je ochrana proti počasiu a svetlu zabezpečená aj pri bezfarebných náteroch. Na rozmerovo 
stále a nestále drevené prvky – ploty, balkóny, štíty, okná, dvere. Spracováva sa neriedená.  
Nové a doposiaľ nenatreté drevené prvky v exteriéri penetrovať náterom PCI Decotop® UWP.  
Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): 35–40 μm.
Odporučená skladba: 1 x PCI Decotop® UWP + 2 x PCI Decotop® HQL. 

I

Decotop
UWP

+25

+5

0,11 l

1m2

8 h
3 d

PCI Decotop® SWL

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

5 l
2,5 l
0,75 l

transparentná

45,00 €
25,00 €
8,00 €

54,00 €
30,00 €
9,60 €

9,000 €
10,000 €
10,667 €

10,800 €
12,000 €
12,800 €

Strednovrstvová, saténovo lesklá, tixotropná lazúra, na báze rozpúšťadlovej alkydovej živice. Na 
rozmerovo stále a nestále drevené prvky – ploty, balkóny, štíty, okná, dvere. Chráni drevo pred 
poveternostnými vplyvmi a UV žiarením. Spracováva sa neriedená. Nové a doposiaľ nenatreté 
drevené prvky v exteriéri penetrovať náterom PCI Decotop® UWP. Hrúbka jedného náteru (suchá 
vrstva): 35–40 μm. 
Odporučená skladba: 1 x PCI Decotop® UWP + 2 x PCI Decotop® SWL farebná.  

I

Decotop
UWP

+25

+5

0,08–
0,11 l

1m2

1 d
3 d

PCI Decotop® OIL

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

1,0 l
transparentná

hnedá – bankirai

14,50 € 17,40 € 14,500 € 17,400 €

Teakový olej na ochranu a ošetrovanie dreva vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Je určený  
na nátery záhradného nábytku, terás, vnútorných podláh a na ďalšie rôzne porézne drevené  
povrchy. Chráni drevo pred vysychaním, zvetrávaním a ušpinením. Vytvára vysoko vodoodpudivý 
film s ochranou proti vlhkosti. Zanecháva otvorené póry. Spracováva sa neriedený.

I

+25

+5

0,07 l

1m2

1 d
1 d

PCI Decotop® PL

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

2,5 l
0,75 l

transparentná

32,50 €
11,00 €

39,00 €
13,20 € 

13,000 €
14,667 € 

15,600 €
17,600 €

Polyuretánový rýchloschnúci univerzálny transparentný lak na drevo so saténovým leskom do interiérov 
aj exteriérov. Vhodný najmä na nátery parketových aj palubovkových drevených podláh, drevených 
schodov, sedacích častí dreveného nábytku, drevených stolových dosiek, dreveného nábytku. Odoláva 
mechanickému namáhaniu. 
Odporučená skladba – drevo, exteriér: 2 x PCI Decotop® UWP + 2 x PCI Decotop® PL alebo  
1 x PCI Decotop® UWP +1 x PCI Decotop® SWL farebný + 2 x PCI Decotop® PL. 
Odporučená skladba – drevo, interiér: 2 x PCI Decotop® PL.

I

Decotop
UWP

+25

+5

0,07 l

1m2
12 h 3 d

Lazúry a laky na drevo
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PCI Decotop® AZ

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

2,5 l
0,75 l

biela = B1

23,75 €
8,50 €

28,50 €
10,20 €

9,500 €
11,333 €

11,400 €
13,600 €

Základný a vrchný náter, 100 % akrylát, odolný proti vplyvom počasia, pololesklý, paropriepustný, 
na drevo, omietky, betón, zinok a PVC. Oceľ a hliník s PCI Decotop® Uniprimer. Nové a doposiaľ 
nenatreté drevené prvky v exteriéri penetrovať náterom PCI Decotop® UWP. 
Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): 40 μm. 
Odporučená skladba – drevo v exteriéri: 1 x PCI Decotop® UWP + 2 x PCI Decotop® AZ.  
Odporučená skladba – ostatné: 1 x PCI Decotop® AZ +10 % vody + 1–2 x PCI Decotop® AZ 
+ 5 % vody. 

I

Decotop
UWP,

Uniprimer

+25

+5

0,09 l

1m2

6 h
3 d

PCI Decotop® BAP

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg,l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg,l)
s DPH

4,67 kg
Zložka A
5,33 kg

Zložka B
0,41 l

Pigment

168,12 €

191,88 €

51,000 €

201,74 €

230,26 €

61,20 €

36,000 €

36,000 €

124,390 €

43,200 €

43,200 €

149,268 €

Dvojzložkový polyuretánový hydroizolačný a dekoratívny náter na betónové, cementové a minerálne 
povrchy, balkóny, lodžie, garáže, pivničné priestory a fitness. Rýchlo vytvrdzuje a odoláva UV žiare-
niu. Súčasť balkónového systému PCI Pecitherm® Top.
Použitie: 1. vrstva pigmentovaná – sivá (s prípadným presypom vločkami PCI Farbchips 05)
 2. vrstva transparentná 

I

+25

+12

0,9–1,4 kg

1m2
12 h 7 d

PCI Farbchips 05

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

1 kg
granit

31,00 € 37,20 € 31,000 € 37,20 €

Polyvinylacetátové vločky na presýpanie prvej vrstvy polyuretánového náteru PCI Decotop® BAP. 
Spotreba:  0,02 kg/m2 na čiastočný presyp
 0,25 kg/m2 na plný presyp.

I

+25

+12

Nátery na drevo, kov a betón

PCI Decotop®  

Uniprimer

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (l)
bez DPH

Odp. cena za MJ (l)
s DPH

0,75 l
biela

12,00 € 14, 40 € 16,000 € 19,200 €

Univerzálny rýchloschnúci základný náter na báze vodou riediteľnej akrylpolyuretánovej disperzie na 
železo, oceľ, hliník, zinok, tvrdené PVC, omietky, betón, cementotrieskové a drevotrieskové dosky. 
Spracováva sa neriedený.  Hrúbka jedného náteru (suchá vrstva): 40 μm.  
Odporučená skladba: 1–2 x PCI Decotop® Uniprimer – v závislosti od namáhania.  
Odporučený vrchný náter: PCI Decotop® AZ.
V systéme PCI MIX 10 odtieňov RAL.

I

+25

+5

0,1 l

1m2

8–10 
h

8–10 h

PCI Decotop® EW

Balenie, [na palete] 
Farba

Odp. cena za balenie
bez DPH

Odp. cena za balenie
s DPH

Odp. cena za MJ (kg)
bez DPH

Odp. cena za MJ (kg)
s DPH

6 kg
biela (RAL 9010) 

= B1

124,80 € 149,76 € 20,800 € 24,960 €

Dvojzložkový, epoxidový, vodou riediteľný, pololesklý náter na betónové a cementové podlahy  
a steny. Vhodný ako oteruvzdorný náter podláh garáží, výrobných hál, skladov a ľahkých  
priemyselných prevádzok. Odolný proti olejom, pohonným hmotám a väčšine rozpúšťadiel.
Odporučená skladba: základný náter 1 x PCI Decotop® EW + 5 % vody + 1 x PCI Decotop® EW.
V systéme PCI MIX 27 odtieňov RAL.

I

+25

+12

0,175 kg

1m2
12 h 7 d

RAL 9001 / 125,00 € RAL 9002 / 125,10 € RAL 9003 / 125,00 € RAL 9010 / 124,80 € RAL 9016 / 124,90 € RAL 9018 / 125,40 €

RAL 7035 / 125,60 € RAL 7036 / 126,80 € RAL 7038 / 125,60 € RAL 7040 / 126,20 € RAL 7044 / 125,40 € RAL 7045 / 126,90 € RAL 7047 / 125,10 €

RAL 6019 / 126,70 € RAL 6027 / 128,30 € RAL 7001 / 127,20 € RAL 7004 / 127,00 € RAL 7023 / 130,30 € RAL 7030 / 127,00 € RAL 7032 / 127,50 €

RAL 1001 / 133,70 € RAL 1002 / 138,30 € RAL 1013 / 125,10 € RAL 1014 / 125,80 € RAL 1015 / 125,20 € RAL 3015 / 133,60 € RAL 5014 / 132,20 €

PCI Decotop® EW – odtiene RAL / Cena za 6 kg balenie bez DPH

Farebné odtiene 
sú orientačné!
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ktoré sú v súlade s príslušnými paragrafmi Obchodného zá-
konníka v platnom znení súčasťou zmlúv, uzatvorených me-
dzi predávajúcim - spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. a 
kupujúcim, ktorý na tieto obchodné podmienky pristupuje.

I. Rozhodné právo
Obchody medzi zmluvnými stranami sa riadia týmito Ob-
chodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom SR a to 
bez ohľadu na to, či je kupujúci tuzemskou či zahraničnou 
osobou. Dodávky tovaru podľa týchto obchodných pod-
mienok sú možné len na území SR. Dodávky do zahraničia 
vyžadujú zvláštne dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

II. Kúpna zmluva
Realizácia obchodov medzi zmluvnými stranami prebieha na 
základe jednotlivých dodávateľsko-odberateľských zmlúv, 
dodatkov ku zmluvám  a následných jednotlivých záväz-
ných objednávok kupujúceho. Záväzná objednávka musí 
byť vystavená v písomnej forme. Ak predávajúci neoznámi 
kupujúcemu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa 
doručenia objednávky, že objednávku mení, neprijíma alebo 
nemôže splniť, má sa za to, že objednávku plne akceptuje. 
Záväzná objednávka musí byť čitateľná a musí obsahovať 
tieto náležitosti:

a/ identifikačné údaje kupujúceho (meno a priezvisko, 
obchodná firma, adresa sídla, IČO a  IČ DPH kupujúceho),
b/ druh tovaru, 
c/ množstvo tovaru,
d/ spôsob dopravy tovaru (kupujúcim alebo predávajú-
cim) a miesto vykládky tovaru,
e/ dodaciu dobu, 
f/ cenu za mernú jednotku a celkovú cenu objednávané-
ho tovaru alebo odkaz na cenník predávajúceho, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak,
g/ číslo objednávky, dátum, podpis a čitateľné meno 
a funkciu osoby, ktorá vystavuje objednávku,
h/ telefonický kontakt na objednávajúceho.

V prípade, že predávajúci nebude môcť objednávku z časti 
vykryť podľa špecifikácie kupujúceho, platí že:

a/ zmluva je uzavretá v tej časti objednávky, v ktorej došlo 
ku zhode, 
b/ predávajúci je oprávnený novým návrhom ponúknuť 
kupujúcemu iné plnenie.

III. Povinnosti predávajúceho 
Predávajúci má povinnosť:

a/ vybavovať kupujúcemu jeho objednávky včas,
b/ informovať kupujúceho o zmenách v sortimente 
a v cenníku, 
c/ poskytovať kupujúcemu zľavu podľa platnej dodávateľ-
sko-odberateľskej zmluvy.

IV. Povinnosti kupujúceho 
Kupujúci má povinnosť:

a/ informovať zákazníkov o všetkých vlastnostiach a spô-
sobe použitia materiálu, 
b/ včas objednávať tovar u predávajúceho,
c/objednávať tovar v množstve zodpovedajúcom jeho 
baleniu.

V. Podmienky dodávky materiálu
Tovar je dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, ním 
splnomocnenou osobou alebo ním povereným dopravcom. 
Podkladom na vydanie tovaru zo skladu je dodací list. Kupu-
júci, ním splnomocnená osoba alebo ním poverený dopravca 
sú povinní potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom, pečiat-
kou alebo číslom OP na  dodacom liste.
Miesto odberu (miesto určenia) je stanovené podľa objed-
návky kupujúceho. Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, je 
miestom odberu kupujúcim známe miesto výdajného skladu 
predávajúceho alebo pokiaľ predávajúci zaisťuje dopravu 
zákazníkovi, je miestom odberu miesto určenia. 
V prípade, že kupujúci, ním splnomocnená osoba alebo ním 
splnomocnený dopravca preberá tovar zo skladu predáva-
júceho, prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho 
okamihom prevzatia v určenom výdajnom sklade. 
V prípade dodania tovaru na iné miesto určenia dopravcom 
predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare 
na kupujúceho (pokiaľ nie je dohodnuté inak) alebo ním spl-
nomocnenú osobu  okamihom prevzatia tovaru kupujúcim 
od dopravcu predávajúceho. 
Prevzatie tovaru od dopravcu predávajúceho je kupujúci po-
vinný potvrdiť na dodacom liste. 
V prípade, že si kupujúci zaistí vlastnú prepravu, je povinný 
bez zbytočného odkladu doručiť predávajúcemu potvrdený 
dodací list.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zapla-
tením kúpnej ceny, pričom zaplatenie kúpnej ceny a DPH je 
vždy podmienkou vlastníctva. 
Predávajúci je povinný dodať tovar v druhu a množstve pod-
ľa prijatej záväznej objednávky alebo jej časti, v ktorej došlo 
ku zhode. V prípade dodávky na dohodnuté miesto určenia 
je predávajúci povinný na náklady kupujúceho tovar poriad-
ne zabaliť. Dielčie dodávky sú prípustné. Kupujúci je povinný 
tovar prevziať. V prípade, že tovar odmietne prevziať, zod-
povedá predávajúcemu za všetky vzniknuté škody vrátane 
ušlého zisku, najmä za škody vzniknuté uhradením nákladov 
na dopravu tovaru tam a späť, na skladovanie tovaru a sú-
visiace náklady. 
Tovar predávajúci dodá:

1. v nevratných obaloch (vrece, vedro, plechovka a pod.), 
pokiaľ predávajúci pri predaji tovaru vyslovene neuvedie, 
že sa jedná o obaly vratné, 
2. vo vratných obaloch (Europalety, kontajnery). Pri do-
dávke tovaru s vratnými obalmi predáva predávajúci tieto 
obaly kupujúcemu súčasne s tovarom. Cena vratných 

Europaliet je 7,- €/kus bez DPH. 
Na základe požiadavky kupujúceho je predávajúci povinný 
odkúpiť vratné obaly za nasledujúcich podmienok:

a/ vrátenie vratných obalov prebehne do 6 mesiacov od 
dátumu ich dodania kupujúcemu,
b/ predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad (jed-
notková cena Europalety – 7,- € ks bez DPH) so splat-
nosťou 30 dní, 
c/ vratné obaly nesmú vykazovať známky poškodenia a 
musia zodpovedať príslušnej norme /napr. EUR/, 
d/ množstvo a druh vratných obalov, ktoré sú v obehu 
medzi zmluvnými stranami, eviduje predávajúci tovaru a 
na požiadanie informuje kupujúceho o aktuálnom stave 
evidencie,
e/ miestom prevzatia vratných obalov je sklad predávajú-
ceho, pokiaľ nie je v dodávateľsko-odberateľskej zmluve 
uvedené iné miesto.

VI. Termín dodania tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe 
prijatej objednávky, pri ktorej došlo ku zhode v nasledujúcich 
dodacích termínoch:

a/ tovar, ktorý bude mať predávajúci na sklade bude 
pripravený k dodaniu bez zbytočného odkladu, najne-
skôr však do jedného týždňa po prijatí objednávky alebo 
dátumu zhody objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany ne-
dohodnú inak,
b/ tovar, ktorý predávajúci nebude mať na sklade, objed-
ná predávajúci bez zbytočného odkladu u výrobcu alebo 
predajcu. O tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho te-
lefonicky alebo písomne, spravidla elektronickou poštou 
alebo faxom. Zároveň predávajúci oznámi kupujúcemu 
predpokladaný termín dodania tovaru.

V prípade, že kupujúci písomne, spravidla elektronickou 
poštou alebo faxom, nevznesie žiadne výhrady voči pred-
pokladanému termínu dodania (písmeno b/ tohto článku), 
a to do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia informácie 
o predpokladanom dodacom termíne tovaru, platí, že s na-
vrhovaným termínom súhlasí. 

VII. Kúpne ceny a platobné podmienky
Dohodnuté kúpne ceny tovaru sú ceny podľa cenníkov 
predávajúceho, ktoré sú platné v deň uzatvorenia kúpnej 
zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny 
v cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. V cenníkoch 
je cena tovaru uvádzaná bez dane z pridanej hodnoty. V 
kúpnych cenách nie je obsiahnutá cena dopravy do mies-
ta určenia, ani cena nadštandardného balenia. Pokiaľ nie je 
v dodávateľsko-odberateľskej zmluve uvedené inak a pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude cena dopravy 
a nadštandardného balenia naúčtovaná kupujúcemu. 
Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté zapla-
tenie tovaru až po jeho dodaní, resp. jeho časti, je kupujúci 
povinný zaplatiť kúpnu cenu najneskôr v termíne splatnosti 
uvedenom na daňovom doklade, a to na účet predávajúceho 
uvedený na daňovom doklade.
Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky odpovedajúcej 
kúpnej cene vrátane DPH na účet predávajúceho.   
Ďalej, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, je dôkazom 
zaplatenia kúpnej ceny bankovým prevodom výpis z účtu 
kupujúceho dokladujúci prevedenú úhradu alebo písomné 
potvrdenie banky kupujúceho o tom, že previedla úhradu 
na účet predávajúceho. Pri omeškaní zaplatenia faktúry má 
predávajúci právo žiadať od kupujúceho zaplatenie úroku z 
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania.
V prípade, že kupujúci včas neuhradí kúpnu cenu tovaru, 
predávajúci má právo pri ďalších dodávkach: 

a/ požadovať zaplatenie kúpnej ceny pred dodaním ďal-
šieho tovaru na základe proforma faktúry, ktorú vystaví 
predávajúci, 
b/ pozastaviť dodanie ďalšieho tovaru až pokiaľ kupujúci 
neuhradí už dodaný tovar.

VIII. Výhrada vlastníctva 
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zapla-
tením kúpnej ceny, pričom úplné zaplatenie kúpnej ceny 
a DPH je vždy podmienkou vlastníctva. V prípade nevy-
hnutnosti uplatnenia výhrady vlastníctva je kupujúci povinný 
umožniť predávajúcemu prístup k tovaru a spätný odvoz to-
varu, ktorého vlastníctvo na kupujúceho neprešlo a kupujúci  
ho má ešte k dispozícii. Pokiaľ kupujúci tovar už k dispozícii 
nemá, je povinný previesť pohľadávku voči svojmu zákazní-
kovi na predávajúceho  v rozsahu dlžnej čiastky. Predávajúci 
má právo na náhradu škody vzniknutej uplatnením vlastníc-
keho práva podľa tohto odstavca. 

IX. Limit čerpania tovaru, zaisťovacia zmenka
Zmluvné strany zjednávajú, že predávajúci je oprávnený sta-
noviť limit čerpania tovaru. Každý odber tovaru nad stanove-
ný limit podlieha individuálnemu prejednaniu.
Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho k zais-
teniu zaplatenia dojednaného tovaru vystavenie zaisťovacej 
zmenky so zmenkovými podmienkami podľa požiadaviek 
predávajúceho, avalovanej kupujúcim alebo jeho štatutár-
nym orgánom. 

X. Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť
Predávajúci poskytuje záruku za akosť dodaného tovaru v 
súlade so záručnými podmienkami výrobcu. Záručná doba 
zodpovedá záručnej dobe určenej pre skladovateľnosť 
alebo použiteľnosť dodaného tovaru uvedenej výrobcom 
dodaného tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za vady, 
na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady 
boli spôsobené po prevzatí tovaru vonkajšími udalosťami a 
nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou 

predávajúci splnil svoj záväzok. 
Nedodržanie prepravných a skladovacích podmienok pre-
dávajúceho kupujúcim, jeho splnomocnenou osobou alebo 
dopravcom kupujúceho je vždy dôvodom k neuznaniu rekla-
mácie vady tovaru. 
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po 
jeho prevzatí. Ak kupujúci tovar neprehliadne, môže uplatniť 
nároky za vady zistené pri tejto prehliadke len keď dokáže, 
že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva 
škody na tovare.
V prípade, že kupujúci predáva tovar svojim zákazníkom, 
zaväzuje sa prezentovať tovar v súlade s dokumentáciou 
k tovaru, ktorú obdržal od predávajúceho, prezentovať kva-
litu a vlastnosti tovaru tak, ako sú predávajúcim a výrobcom 
popisované. Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť svojich zákaz-
níkov s dobou použiteľnosti tovaru a s prepravnými a skla-
dovacími podmienkami.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené pri pre-
prave tovaru, ak tovar prepravuje kupujúci sám.
Reklamácia množstva a iných zjavných závad musí byť 
kupujúcim zaznamenaná písomne v dodacom liste. Rekla-
mácia skrytých vád musí byť uskutočnená okamžite po ich 
zistení, najneskôr počas záručnej doby. Reklamácia musí byť 
uplatnená písomne doporučeným listom odoslaným predá-
vajúcemu najneskôr do troch dní od jej zistenia. Rozhodujú-
cim pre zachovanie lehoty je dátum odoslania. V reklamácii 
je kupujúci povinný uviesť všetky nutné podrobnosti týka-
júce sa vady tovaru a uviesť požadovaný nárok vyplývajúci 
z vady reklamovaného tovaru. Ihneď po zistení vady tovaru 
je kupujúci povinný zaistiť tovar a miesto jeho použitia proti 
poškodeniu a počkať na prehliadku reklamovaného tovaru 
a miesta jeho použitia predávajúcim alebo ním povereným 
zástupcom. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne zabezpe-
čiť prehliadku reklamovaného tovaru a miesta jeho použitia. 
Kupujúci je povinný tovar riadne používať a spracovávať 
v súlade s technickými listami umiestnenými na webových 
stránkach predávajúceho, skladovacími podmienkami a do-
bami použiteľnosti tovaru a obvyklým spôsobom ho ošetro-
vať podľa pokynov výrobcu.
Reklamácia vád spôsobená nesplnením týchto podmienok 
nemôže byť uznaná. Poradenstvo odborných a technických 
poradcov predávajúceho je poskytované na základe žiadosti 
kupujúceho v rámci servisu zákazníkom. Poradenstvo nie je 
záväzné vzhľadom k tomu, že predávajúci nemôže vylúčiť 
nesprávnosť a neúplnosť informácií poskytnutých kupujúcim 
pri spracovaní a aplikácii materiálu. Predávajúci nezodpove-
dá za škodu, ak sa kupujúci pri spracovaní a aplikácii odchýli 
od technických podmienok, pokynov výrobcu a doby po-
užiteľnosti tovaru, i keď tak urobil na základe poradenstva.   
V ostatnom platí ustanovenie Obchodného zákonníka, pokiaľ 
ide o nároky z vád tovaru, potom ustanovenie § 436 a súvi-
siace ustanovenia Obchodného zákonníka.

XI. Vrátenie tovaru
Predávajúci umožní kupujúcemu vrátenie tovaru len na zá-
klade dohody. Tovar musí byť v nepoškodenom stave a v 
originálnom balení. Po vrátení bude tovar dobropisovaný v 
cenách kúpnej ceny mínus 10 %. Otvorené balenia, tovar 
s obmedzenou trvanlivosťou, špeciálne výrobky a farebné 
odtiene materiálov ako aj výrobky, ktoré nie sú bežným sorti-
mentom predávajúceho, vrátené byť nemôžu.
Miestom prevzatia vráteného tovaru je obvykle výdajné 
miesto tovaru predávajúceho. Dopravu materiálu na miesto 
vrátenia zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady. 

XII. Likvidácia odpadu a nevratných obalov
Za likvidáciu nevratných obalov a prípadného odpadu zod-
povedá kupujúci, prípadne jeho ďalší kupujúci. Spôsob 
likvidácie je uvedený v technickom liste, resp. na karte bez-
pečnostných údajov príslušného výrobku.

XIII. Spracovanie výrobkov
Kupujúci je povinný používať a spracovávať výrobky predá-
vajúceho v súlade s technickými listami, s pokynmi uvede-
nými na karte bezpečnostných údajov a údajmi uvedenými 
na obaloch tovaru. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať základné 
pravidlá stavebnej praxe, najmä dodržiavať zákaz aplikácie 
výrobkov pri nevhodných klimatických podmienkach a za-
znamenávať množstvo spotrebovaného materiálu. K tomuto 
účelu sa kupujúci zaväzuje riadne viesť stavebný denník s 
uvedením všetkých dôležitých údajov o priebehu realizácie 
a o aplikácii tovaru predávajúceho. Pri výrobkoch, ktoré nie 
sú dopredu nadávkované v predpísanom pomere, nesmie 
kupujúci svojvoľne meniť  stanovené miešacie pomery a za-
väzuje sa striktne dodržiavať predpísané dávkovanie. Ak ne-
dodrží predpísané dávkovanie, nie je  oprávnený uplatňovať 
reklamácie tovaru a náhradu škody u predávajúceho. Zložky 
obsahujúce pigment a plnivo musia byť pred dávkovaním 
dôkladne homogenizované a premiešané pomocou pred-
písaného miešadla.
Vzhľadom na to, že spracovanie výrobkov a ich spotrebu 
môžu ovplyvniť najrôznejšie vplyvy, sú údaje o spotrebe pre 
predávajúceho nezáväzné. Zmeny v zložení výrobku na zá-
klade najnovších výsledkov vývoja a výskumu sú vyhradené.

XIV. Zodpovednosť za škody
Za škody, ktoré je možné vysvetliť bezprostredne chybným 
výrobkom predávajúceho, je zodpovedný predávajúci v 
rámci zákonných ustanovení. Zodpovednosť za škody, ktoré 
nemožno označiť za škody spôsobené chybou výrobku, je 
vylúčená.

XV. Poradenstvo
Predávajúci ponúka kupujúcemu odborné konzultácie a to v 
predprojektovej, projektovej príprave a pri vlastnej realizácii. 
V prípade požiadavky kupujúceho môže predávajúci zaistiť 

prostredníctvom svojich odborných poradcov odborné pre-
školenie a technickú inštruktáž majúcu povahu nezáväznej 
a bezplatnej služby. Z toho nevznikajú predávajúcemu žiad-
ne záväzky. Prípadné merania a kontrolné odbery zistené a 
zmerané predávajúcim majú len informatívny charakter.

XVI. Dôvernosť informácií
Zmluvné strany prehlasujú, že všetky skutočnosti, ktoré 
o sebe navzájom získajú v priebehu vzájomných vzťahov, 
zvlášť obsah zmlúv, výrobné, technologické, odberateľské či 
obchodné podmienky, sa považujú za obchodné tajomstvo 
a zaväzujú sa uchovať ich v tajnosti, s výnimkou povinnosti 
poskytnutia informácií štátnym orgánom podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

XVII. Sankcie 
Ak niektorá zo zmluvných strán poruší záväzok uvedený 
v článku XVI. obchodných podmienok, má druhá zmluv-
ná strana právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 
17 000,- EUR v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú 
inak.  Výška zmluvnej pokuty nemá vplyv na právo uplatniť 
náhradu škody a na výšku náhrady škody. 

XVIII. Odstúpenie od zmluvy
Predávajúci i kupujúci majú právo odstúpiť od zmluvy, ak 
druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší ustano-
venia dodávateľsko-odberateľskej zmluvy, jej dodatku alebo 
týchto obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený 
odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa kupujúci ocitne v omeš-
kaní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 90 dní 
po splatnosti kúpnej ceny. Predávajúci v tomto prípade nie 
je povinný dodať tovar objednaný kupujúcim, ktorý nebol 
dodaný kupujúcemu do doby doručenia odstúpenia pre-
dávajúceho kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
v písomnej forme doručené druhej zmluvnej strane. V po-
chybnostiach sa má za to, že dňom doručenia je najneskôr 
štvrtý deň odo dňa podania odstúpenia od zmluvy na pošte. 
Bezdôvodné odmietnutie prevzatia odstúpenia od zmluvy sa 
považuje za doručenie odstúpenia od zmluvy. 

XIX. Uzavretie a zánik zmluvy 
Dodávateľsko-odberateľská zmluva, jej dodatky, kúpna 
zmluva  alebo iná zmluva sú uzavreté na dobu neurčitú, po-
kiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvy nadobúdajú 
platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stra-
nami. Neoddeliteľnou súčasťou dodávateľsko-odberateľskej 
zmluvy, kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy sú tieto obchodné 
podmienky, ktoré každá zmluvná strana podpíše na zna-
menie, že sa oboznámila s ich obsahom a že s nimi súhlasí. 
Každú zmluvu je možno písomne zrušiť:

a/ dohodou zmluvných strán,
b/ výpoveďou predávajúceho alebo kupujúceho, v tomto 
prípade zanikajú zmluvy dňom nasledujúcim po dni doru-
čenia výpovede druhej strane. O doručení platí ustanove-
nie uvedené v čl.XVIII. obchodných podmienok.
c/ okamžitým zrušením v prípade odstúpenia od zmluvy, 
d/ uzavretím novej zmluvy sa platnosť dovtedy platnej 
zmluvy ruší.

Zánikom zmluvy však nie je dotknuté právo oprávnenej stra-
ny požadovať zmluvnú pokutu, náhradu škody, vrátenie to-
varu, a pod. Účastníci sú povinní vyrovnať vzájomné záväzky 
a pohľadávky do 15 dní od zániku zmluvy. 

XX. Záverečné ustanovenia
Týmito obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne 
zmluvy o dodávke tovaru uzatvorené medzi predávajúcim 
a kupujúcim. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú 
v zmysle § 273 Obchodného zákonníka prednosť pred tý-
mito podmienkami. Uzavreté zmluvy a všeobecné obchod-
né podmienky môžu byť zmenené a zrušené len dohodou 
zmluvných strán v písomnej forme. 
Daňový doklad vystavený oprávnenou osobou musí mať 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom o dani 
z pridanej hodnoty. Ak nebude obsahovať tieto náležitosti, je 
zmluvná strana oprávnená vrátiť daňový doklad na prepra-
covanie. Splatnosť faktúrovanej čiastky sa predlžuje o dobu 
doručenia vrátenia a prepracovania daňového dokladu.
Právna neúčinnosť jednotlivých ustanovení týchto podmie-
nok alebo zmlúv nespôsobuje ich neplatnosť. Ustanovenia, 
o ktorých sa zistí, že sú neplatné, sa nahradia takými ustano-
veniami, ktoré zodpovedajú zamýšľanému účelu.
V prípade vyššej moci je každá zmluvná strana oslobodená 
od svojich záväzkov zo zmlúv a podmienok vyplývajúcich. 
Za vyššiu moc sa považuje najmä živelná udalosť, vyhlásenie 
vojny, mobilizácia, povstanie a pod. 
Vzťahy zmluvných strán týmito podmienkami a zmluvami ne-
upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
Všetky spory vznikajúce z uzatvorených kúpnych zmlúv, do-
datkov a týchto obchodných podmienok a v súvislosti s nimi, 
ktoré sa nepodarí odstrániť jednaním medzi stranami, budú 
rozhodované miestne príslušným súdom Slovenskej repub-
liky  alebo na Rozhodovacom súde pri HK SR podľa jeho 
poriadku jedným alebo viacerými rozhodcami. Právo voľby, 
kto bude spor rozhodovať, má predávajúci.  

Žilina, 01.04.2016

............................................
Kupujúci

Obchodné podmienky spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
IČO: 31345603, IČ DPH: SK2020297642, Divízia Stavebné hmoty, Na stanicu 937/26B, 010 09 Žilina

PCI – PRODUKTY URČENÉ PROFESIONÁLOM

Kvalita a návratnosť vložených pro-
striedkov, to je krédo produktovej 
filozofie PCI. Od samotného vývoja cez 
výber surovín a vstupnú kontrolu až po 
hotové výrobky, ktoré majú aj vďaka 
najmodernejším skúšobným labora- 
tóriám najvyššiu kvalitu.

Výrobky sú neustále testované a kont-
rolované nezávislými inštitúciami a kaž-
dý deň plnia najnáročnejšie požiadavky  
našich zákazníkov. Skúsení odborníci, 
najmodernejšie výrobné zariadenia  
a najmodernejšie technológie – to 
všetko spolu prináša najvyššiu kvalitu 
produktov.

PCI nedodáva len najmodernejšie a ino-
vované technológie, ale poskytuje tiež 
široký poradenský servis. Každodenná 
práca kvalifikovaných spolupracovníkov 

zahŕňa podporu remeselníkov,  
projektantov a obchodných partnerov. 
Produktové a aplikačné školenia pre-
biehajú celoročne priamo na jednotli-
vých stavbách, v školiacom stredisku 
a tiež u jednotlivých obchodných 
partnerov.

Ťažko by sa hľadalo niečo, čo sa dá 
urobiť ešte lepšie. Úspech nie je žiadna 
náhoda, ale vyžaduje každodenné úsi-
lie. Stále vylepšujeme i to veľmi dobré 
a vždy je u nás niečo nové. Najvyšší 
štandard a servis sú hlavné piliere  
pre obojstranne výhodnú spoluprácu 
s našimi zákazníkmi.

Vďaka neustálemu zlepšovaniu a vývoju 
výrobkov PCI úspech pokračuje každý 
deň a je synonymom inovácie  
a kvality už 66 rokov.

Značka PCI je prezentovaná na slo-
venskom trhu spoločnosťou BASF 
Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné 
hmoty, Žilina.

ZÁVODY HISTÓRIA PCI
1950 Založenie spoločnosti pod názvom Polychemie GmbH 

so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom a závodom  
v Augsburgu.

1961 Vznikol nový názov spoločnosti „Poly-Chemie-
Ingenieurtechnik“ a zrodila sa značka PCI.

1981 Na trh bol uvedený nový revolučný výrobok PCI 
Flexmörtel – špeciálne flexibilné lepidlo na obklady  
a dlažby. PCI sa týmto stáva lídrom v oblasti pokládky 
a lepenia obkladov a dlažieb.

1991 Spustená výroba v druhom závode vo Wittenbergu.
1992 Spustená výroba v treťom závode v Hamme.
1996 Zavedenie systému riadenia kvality ISO 9001.
1999 Zavedenie systému ISO 14001.
2003 Vďaka inovatívnemu využitiu nanotechnológie 

pripravila spoločnosť PCI prvé lepidlá a škárovacie 
hmoty na báze nanotechnológie a uviedla ich na trh 
pod heslom „Jedno na všetko“ – jedno lepidlo  
a jedna škárovacia hmota na všetky druhy 
keramických obkladov a dlažieb.

2006 Spoločnosť PCI Augsburg sa stáva súčasťou 
koncernu BASF.

1. 3. 2015 Rozšírenie produktového portfólia PCI o produkty  
a systémy značky Prince Color®. Značka PCI, ktorá 
je v Európe symbolom technologického lídra  
na trhu stavebnej chémie, sa tak stáva 
zastrešujúcou značkou pre oblasť nepriameho 
(retailového) obchodu pre zatepľovacie systémy, 
fasádne a interiérové farby, lepidlá na obklady  
a dlažby, hydroizolácie, škárovacie hmoty, malty, 
omietky, potery, nátery, ...
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Tradícia

Závod Augsburg

Závod Wittenberg

Závod Hamm

Závod Chrudim

Aplikácia

aplikácia hladidlom

aplikácia ozubeným hladidlom

úprava povrchu štruktúrovaním

aplikácia štetcom

aplikácia valčekom

aplikácia nástrekom

vykurované podlahy

Spotreba materiálu

0,25 l

1m2

spotreba na jednu vrstvu

0,25 l

1m2

spotreba na dve vrstvy

3,2 kg/m2

8 mm
spotreba pri rozmeroch a tvare ozubenia

5,8 kg/m2

14/20 mm
spotreba pri rozmeroch a tvare ozubenia

Schnutie a tvrdnutie

12 hod. schnutie pre ďalšiu aplikáciu

3 d konečné vytvrdnutie

Riedenie

voda (bezrozpúšťadlový)

riedidlo (napr. S6005)

Umývanie náradia

voda 

riedidlo (napr. S6005)

Dostupnosť

dostupnosť na vyžiadanie 

Farebné odtiene

tónovanie v systéme PCI MIX

0,25 l

1m2

0,25 l

1m2

12 
hod.

3 d
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ktoré sú v súlade s príslušnými paragrafmi Obchodného zá-
konníka v platnom znení súčasťou zmlúv, uzatvorených me-
dzi predávajúcim - spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. a 
kupujúcim, ktorý na tieto obchodné podmienky pristupuje.

I. Rozhodné právo
Obchody medzi zmluvnými stranami sa riadia týmito Ob-
chodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom SR a to 
bez ohľadu na to, či je kupujúci tuzemskou či zahraničnou 
osobou. Dodávky tovaru podľa týchto obchodných pod-
mienok sú možné len na území SR. Dodávky do zahraničia 
vyžadujú zvláštne dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

II. Kúpna zmluva
Realizácia obchodov medzi zmluvnými stranami prebieha na 
základe jednotlivých dodávateľsko-odberateľských zmlúv, 
dodatkov ku zmluvám  a následných jednotlivých záväz-
ných objednávok kupujúceho. Záväzná objednávka musí 
byť vystavená v písomnej forme. Ak predávajúci neoznámi 
kupujúcemu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa 
doručenia objednávky, že objednávku mení, neprijíma alebo 
nemôže splniť, má sa za to, že objednávku plne akceptuje. 
Záväzná objednávka musí byť čitateľná a musí obsahovať 
tieto náležitosti:

a/ identifikačné údaje kupujúceho (meno a priezvisko, 
obchodná firma, adresa sídla, IČO a  IČ DPH kupujúceho),
b/ druh tovaru, 
c/ množstvo tovaru,
d/ spôsob dopravy tovaru (kupujúcim alebo predávajú-
cim) a miesto vykládky tovaru,
e/ dodaciu dobu, 
f/ cenu za mernú jednotku a celkovú cenu objednávané-
ho tovaru alebo odkaz na cenník predávajúceho, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak,
g/ číslo objednávky, dátum, podpis a čitateľné meno 
a funkciu osoby, ktorá vystavuje objednávku,
h/ telefonický kontakt na objednávajúceho.

V prípade, že predávajúci nebude môcť objednávku z časti 
vykryť podľa špecifikácie kupujúceho, platí že:

a/ zmluva je uzavretá v tej časti objednávky, v ktorej došlo 
ku zhode, 
b/ predávajúci je oprávnený novým návrhom ponúknuť 
kupujúcemu iné plnenie.

III. Povinnosti predávajúceho 
Predávajúci má povinnosť:

a/ vybavovať kupujúcemu jeho objednávky včas,
b/ informovať kupujúceho o zmenách v sortimente 
a v cenníku, 
c/ poskytovať kupujúcemu zľavu podľa platnej dodávateľ-
sko-odberateľskej zmluvy.

IV. Povinnosti kupujúceho 
Kupujúci má povinnosť:

a/ informovať zákazníkov o všetkých vlastnostiach a spô-
sobe použitia materiálu, 
b/ včas objednávať tovar u predávajúceho,
c/objednávať tovar v množstve zodpovedajúcom jeho 
baleniu.

V. Podmienky dodávky materiálu
Tovar je dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, ním 
splnomocnenou osobou alebo ním povereným dopravcom. 
Podkladom na vydanie tovaru zo skladu je dodací list. Kupu-
júci, ním splnomocnená osoba alebo ním poverený dopravca 
sú povinní potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom, pečiat-
kou alebo číslom OP na  dodacom liste.
Miesto odberu (miesto určenia) je stanovené podľa objed-
návky kupujúceho. Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, je 
miestom odberu kupujúcim známe miesto výdajného skladu 
predávajúceho alebo pokiaľ predávajúci zaisťuje dopravu 
zákazníkovi, je miestom odberu miesto určenia. 
V prípade, že kupujúci, ním splnomocnená osoba alebo ním 
splnomocnený dopravca preberá tovar zo skladu predáva-
júceho, prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho 
okamihom prevzatia v určenom výdajnom sklade. 
V prípade dodania tovaru na iné miesto určenia dopravcom 
predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare 
na kupujúceho (pokiaľ nie je dohodnuté inak) alebo ním spl-
nomocnenú osobu  okamihom prevzatia tovaru kupujúcim 
od dopravcu predávajúceho. 
Prevzatie tovaru od dopravcu predávajúceho je kupujúci po-
vinný potvrdiť na dodacom liste. 
V prípade, že si kupujúci zaistí vlastnú prepravu, je povinný 
bez zbytočného odkladu doručiť predávajúcemu potvrdený 
dodací list.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zapla-
tením kúpnej ceny, pričom zaplatenie kúpnej ceny a DPH je 
vždy podmienkou vlastníctva. 
Predávajúci je povinný dodať tovar v druhu a množstve pod-
ľa prijatej záväznej objednávky alebo jej časti, v ktorej došlo 
ku zhode. V prípade dodávky na dohodnuté miesto určenia 
je predávajúci povinný na náklady kupujúceho tovar poriad-
ne zabaliť. Dielčie dodávky sú prípustné. Kupujúci je povinný 
tovar prevziať. V prípade, že tovar odmietne prevziať, zod-
povedá predávajúcemu za všetky vzniknuté škody vrátane 
ušlého zisku, najmä za škody vzniknuté uhradením nákladov 
na dopravu tovaru tam a späť, na skladovanie tovaru a sú-
visiace náklady. 
Tovar predávajúci dodá:

1. v nevratných obaloch (vrece, vedro, plechovka a pod.), 
pokiaľ predávajúci pri predaji tovaru vyslovene neuvedie, 
že sa jedná o obaly vratné, 
2. vo vratných obaloch (Europalety, kontajnery). Pri do-
dávke tovaru s vratnými obalmi predáva predávajúci tieto 
obaly kupujúcemu súčasne s tovarom. Cena vratných 

Europaliet je 7,- €/kus bez DPH. 
Na základe požiadavky kupujúceho je predávajúci povinný 
odkúpiť vratné obaly za nasledujúcich podmienok:

a/ vrátenie vratných obalov prebehne do 6 mesiacov od 
dátumu ich dodania kupujúcemu,
b/ predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad (jed-
notková cena Europalety – 7,- € ks bez DPH) so splat-
nosťou 30 dní, 
c/ vratné obaly nesmú vykazovať známky poškodenia a 
musia zodpovedať príslušnej norme /napr. EUR/, 
d/ množstvo a druh vratných obalov, ktoré sú v obehu 
medzi zmluvnými stranami, eviduje predávajúci tovaru a 
na požiadanie informuje kupujúceho o aktuálnom stave 
evidencie,
e/ miestom prevzatia vratných obalov je sklad predávajú-
ceho, pokiaľ nie je v dodávateľsko-odberateľskej zmluve 
uvedené iné miesto.

VI. Termín dodania tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe 
prijatej objednávky, pri ktorej došlo ku zhode v nasledujúcich 
dodacích termínoch:

a/ tovar, ktorý bude mať predávajúci na sklade bude 
pripravený k dodaniu bez zbytočného odkladu, najne-
skôr však do jedného týždňa po prijatí objednávky alebo 
dátumu zhody objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany ne-
dohodnú inak,
b/ tovar, ktorý predávajúci nebude mať na sklade, objed-
ná predávajúci bez zbytočného odkladu u výrobcu alebo 
predajcu. O tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho te-
lefonicky alebo písomne, spravidla elektronickou poštou 
alebo faxom. Zároveň predávajúci oznámi kupujúcemu 
predpokladaný termín dodania tovaru.

V prípade, že kupujúci písomne, spravidla elektronickou 
poštou alebo faxom, nevznesie žiadne výhrady voči pred-
pokladanému termínu dodania (písmeno b/ tohto článku), 
a to do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia informácie 
o predpokladanom dodacom termíne tovaru, platí, že s na-
vrhovaným termínom súhlasí. 

VII. Kúpne ceny a platobné podmienky
Dohodnuté kúpne ceny tovaru sú ceny podľa cenníkov 
predávajúceho, ktoré sú platné v deň uzatvorenia kúpnej 
zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny 
v cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. V cenníkoch 
je cena tovaru uvádzaná bez dane z pridanej hodnoty. V 
kúpnych cenách nie je obsiahnutá cena dopravy do mies-
ta určenia, ani cena nadštandardného balenia. Pokiaľ nie je 
v dodávateľsko-odberateľskej zmluve uvedené inak a pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude cena dopravy 
a nadštandardného balenia naúčtovaná kupujúcemu. 
Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté zapla-
tenie tovaru až po jeho dodaní, resp. jeho časti, je kupujúci 
povinný zaplatiť kúpnu cenu najneskôr v termíne splatnosti 
uvedenom na daňovom doklade, a to na účet predávajúceho 
uvedený na daňovom doklade.
Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky odpovedajúcej 
kúpnej cene vrátane DPH na účet predávajúceho.   
Ďalej, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, je dôkazom 
zaplatenia kúpnej ceny bankovým prevodom výpis z účtu 
kupujúceho dokladujúci prevedenú úhradu alebo písomné 
potvrdenie banky kupujúceho o tom, že previedla úhradu 
na účet predávajúceho. Pri omeškaní zaplatenia faktúry má 
predávajúci právo žiadať od kupujúceho zaplatenie úroku z 
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania.
V prípade, že kupujúci včas neuhradí kúpnu cenu tovaru, 
predávajúci má právo pri ďalších dodávkach: 

a/ požadovať zaplatenie kúpnej ceny pred dodaním ďal-
šieho tovaru na základe proforma faktúry, ktorú vystaví 
predávajúci, 
b/ pozastaviť dodanie ďalšieho tovaru až pokiaľ kupujúci 
neuhradí už dodaný tovar.

VIII. Výhrada vlastníctva 
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zapla-
tením kúpnej ceny, pričom úplné zaplatenie kúpnej ceny 
a DPH je vždy podmienkou vlastníctva. V prípade nevy-
hnutnosti uplatnenia výhrady vlastníctva je kupujúci povinný 
umožniť predávajúcemu prístup k tovaru a spätný odvoz to-
varu, ktorého vlastníctvo na kupujúceho neprešlo a kupujúci  
ho má ešte k dispozícii. Pokiaľ kupujúci tovar už k dispozícii 
nemá, je povinný previesť pohľadávku voči svojmu zákazní-
kovi na predávajúceho  v rozsahu dlžnej čiastky. Predávajúci 
má právo na náhradu škody vzniknutej uplatnením vlastníc-
keho práva podľa tohto odstavca. 

IX. Limit čerpania tovaru, zaisťovacia zmenka
Zmluvné strany zjednávajú, že predávajúci je oprávnený sta-
noviť limit čerpania tovaru. Každý odber tovaru nad stanove-
ný limit podlieha individuálnemu prejednaniu.
Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho k zais-
teniu zaplatenia dojednaného tovaru vystavenie zaisťovacej 
zmenky so zmenkovými podmienkami podľa požiadaviek 
predávajúceho, avalovanej kupujúcim alebo jeho štatutár-
nym orgánom. 

X. Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť
Predávajúci poskytuje záruku za akosť dodaného tovaru v 
súlade so záručnými podmienkami výrobcu. Záručná doba 
zodpovedá záručnej dobe určenej pre skladovateľnosť 
alebo použiteľnosť dodaného tovaru uvedenej výrobcom 
dodaného tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za vady, 
na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady 
boli spôsobené po prevzatí tovaru vonkajšími udalosťami a 
nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou 

predávajúci splnil svoj záväzok. 
Nedodržanie prepravných a skladovacích podmienok pre-
dávajúceho kupujúcim, jeho splnomocnenou osobou alebo 
dopravcom kupujúceho je vždy dôvodom k neuznaniu rekla-
mácie vady tovaru. 
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po 
jeho prevzatí. Ak kupujúci tovar neprehliadne, môže uplatniť 
nároky za vady zistené pri tejto prehliadke len keď dokáže, 
že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva 
škody na tovare.
V prípade, že kupujúci predáva tovar svojim zákazníkom, 
zaväzuje sa prezentovať tovar v súlade s dokumentáciou 
k tovaru, ktorú obdržal od predávajúceho, prezentovať kva-
litu a vlastnosti tovaru tak, ako sú predávajúcim a výrobcom 
popisované. Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť svojich zákaz-
níkov s dobou použiteľnosti tovaru a s prepravnými a skla-
dovacími podmienkami.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené pri pre-
prave tovaru, ak tovar prepravuje kupujúci sám.
Reklamácia množstva a iných zjavných závad musí byť 
kupujúcim zaznamenaná písomne v dodacom liste. Rekla-
mácia skrytých vád musí byť uskutočnená okamžite po ich 
zistení, najneskôr počas záručnej doby. Reklamácia musí byť 
uplatnená písomne doporučeným listom odoslaným predá-
vajúcemu najneskôr do troch dní od jej zistenia. Rozhodujú-
cim pre zachovanie lehoty je dátum odoslania. V reklamácii 
je kupujúci povinný uviesť všetky nutné podrobnosti týka-
júce sa vady tovaru a uviesť požadovaný nárok vyplývajúci 
z vady reklamovaného tovaru. Ihneď po zistení vady tovaru 
je kupujúci povinný zaistiť tovar a miesto jeho použitia proti 
poškodeniu a počkať na prehliadku reklamovaného tovaru 
a miesta jeho použitia predávajúcim alebo ním povereným 
zástupcom. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne zabezpe-
čiť prehliadku reklamovaného tovaru a miesta jeho použitia. 
Kupujúci je povinný tovar riadne používať a spracovávať 
v súlade s technickými listami umiestnenými na webových 
stránkach predávajúceho, skladovacími podmienkami a do-
bami použiteľnosti tovaru a obvyklým spôsobom ho ošetro-
vať podľa pokynov výrobcu.
Reklamácia vád spôsobená nesplnením týchto podmienok 
nemôže byť uznaná. Poradenstvo odborných a technických 
poradcov predávajúceho je poskytované na základe žiadosti 
kupujúceho v rámci servisu zákazníkom. Poradenstvo nie je 
záväzné vzhľadom k tomu, že predávajúci nemôže vylúčiť 
nesprávnosť a neúplnosť informácií poskytnutých kupujúcim 
pri spracovaní a aplikácii materiálu. Predávajúci nezodpove-
dá za škodu, ak sa kupujúci pri spracovaní a aplikácii odchýli 
od technických podmienok, pokynov výrobcu a doby po-
užiteľnosti tovaru, i keď tak urobil na základe poradenstva.   
V ostatnom platí ustanovenie Obchodného zákonníka, pokiaľ 
ide o nároky z vád tovaru, potom ustanovenie § 436 a súvi-
siace ustanovenia Obchodného zákonníka.

XI. Vrátenie tovaru
Predávajúci umožní kupujúcemu vrátenie tovaru len na zá-
klade dohody. Tovar musí byť v nepoškodenom stave a v 
originálnom balení. Po vrátení bude tovar dobropisovaný v 
cenách kúpnej ceny mínus 10 %. Otvorené balenia, tovar 
s obmedzenou trvanlivosťou, špeciálne výrobky a farebné 
odtiene materiálov ako aj výrobky, ktoré nie sú bežným sorti-
mentom predávajúceho, vrátené byť nemôžu.
Miestom prevzatia vráteného tovaru je obvykle výdajné 
miesto tovaru predávajúceho. Dopravu materiálu na miesto 
vrátenia zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady. 

XII. Likvidácia odpadu a nevratných obalov
Za likvidáciu nevratných obalov a prípadného odpadu zod-
povedá kupujúci, prípadne jeho ďalší kupujúci. Spôsob 
likvidácie je uvedený v technickom liste, resp. na karte bez-
pečnostných údajov príslušného výrobku.

XIII. Spracovanie výrobkov
Kupujúci je povinný používať a spracovávať výrobky predá-
vajúceho v súlade s technickými listami, s pokynmi uvede-
nými na karte bezpečnostných údajov a údajmi uvedenými 
na obaloch tovaru. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať základné 
pravidlá stavebnej praxe, najmä dodržiavať zákaz aplikácie 
výrobkov pri nevhodných klimatických podmienkach a za-
znamenávať množstvo spotrebovaného materiálu. K tomuto 
účelu sa kupujúci zaväzuje riadne viesť stavebný denník s 
uvedením všetkých dôležitých údajov o priebehu realizácie 
a o aplikácii tovaru predávajúceho. Pri výrobkoch, ktoré nie 
sú dopredu nadávkované v predpísanom pomere, nesmie 
kupujúci svojvoľne meniť  stanovené miešacie pomery a za-
väzuje sa striktne dodržiavať predpísané dávkovanie. Ak ne-
dodrží predpísané dávkovanie, nie je  oprávnený uplatňovať 
reklamácie tovaru a náhradu škody u predávajúceho. Zložky 
obsahujúce pigment a plnivo musia byť pred dávkovaním 
dôkladne homogenizované a premiešané pomocou pred-
písaného miešadla.
Vzhľadom na to, že spracovanie výrobkov a ich spotrebu 
môžu ovplyvniť najrôznejšie vplyvy, sú údaje o spotrebe pre 
predávajúceho nezáväzné. Zmeny v zložení výrobku na zá-
klade najnovších výsledkov vývoja a výskumu sú vyhradené.

XIV. Zodpovednosť za škody
Za škody, ktoré je možné vysvetliť bezprostredne chybným 
výrobkom predávajúceho, je zodpovedný predávajúci v 
rámci zákonných ustanovení. Zodpovednosť za škody, ktoré 
nemožno označiť za škody spôsobené chybou výrobku, je 
vylúčená.

XV. Poradenstvo
Predávajúci ponúka kupujúcemu odborné konzultácie a to v 
predprojektovej, projektovej príprave a pri vlastnej realizácii. 
V prípade požiadavky kupujúceho môže predávajúci zaistiť 

prostredníctvom svojich odborných poradcov odborné pre-
školenie a technickú inštruktáž majúcu povahu nezáväznej 
a bezplatnej služby. Z toho nevznikajú predávajúcemu žiad-
ne záväzky. Prípadné merania a kontrolné odbery zistené a 
zmerané predávajúcim majú len informatívny charakter.

XVI. Dôvernosť informácií
Zmluvné strany prehlasujú, že všetky skutočnosti, ktoré 
o sebe navzájom získajú v priebehu vzájomných vzťahov, 
zvlášť obsah zmlúv, výrobné, technologické, odberateľské či 
obchodné podmienky, sa považujú za obchodné tajomstvo 
a zaväzujú sa uchovať ich v tajnosti, s výnimkou povinnosti 
poskytnutia informácií štátnym orgánom podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

XVII. Sankcie 
Ak niektorá zo zmluvných strán poruší záväzok uvedený 
v článku XVI. obchodných podmienok, má druhá zmluv-
ná strana právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 
17 000,- EUR v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú 
inak.  Výška zmluvnej pokuty nemá vplyv na právo uplatniť 
náhradu škody a na výšku náhrady škody. 

XVIII. Odstúpenie od zmluvy
Predávajúci i kupujúci majú právo odstúpiť od zmluvy, ak 
druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší ustano-
venia dodávateľsko-odberateľskej zmluvy, jej dodatku alebo 
týchto obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený 
odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa kupujúci ocitne v omeš-
kaní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 90 dní 
po splatnosti kúpnej ceny. Predávajúci v tomto prípade nie 
je povinný dodať tovar objednaný kupujúcim, ktorý nebol 
dodaný kupujúcemu do doby doručenia odstúpenia pre-
dávajúceho kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
v písomnej forme doručené druhej zmluvnej strane. V po-
chybnostiach sa má za to, že dňom doručenia je najneskôr 
štvrtý deň odo dňa podania odstúpenia od zmluvy na pošte. 
Bezdôvodné odmietnutie prevzatia odstúpenia od zmluvy sa 
považuje za doručenie odstúpenia od zmluvy. 

XIX. Uzavretie a zánik zmluvy 
Dodávateľsko-odberateľská zmluva, jej dodatky, kúpna 
zmluva  alebo iná zmluva sú uzavreté na dobu neurčitú, po-
kiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvy nadobúdajú 
platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stra-
nami. Neoddeliteľnou súčasťou dodávateľsko-odberateľskej 
zmluvy, kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy sú tieto obchodné 
podmienky, ktoré každá zmluvná strana podpíše na zna-
menie, že sa oboznámila s ich obsahom a že s nimi súhlasí. 
Každú zmluvu je možno písomne zrušiť:

a/ dohodou zmluvných strán,
b/ výpoveďou predávajúceho alebo kupujúceho, v tomto 
prípade zanikajú zmluvy dňom nasledujúcim po dni doru-
čenia výpovede druhej strane. O doručení platí ustanove-
nie uvedené v čl.XVIII. obchodných podmienok.
c/ okamžitým zrušením v prípade odstúpenia od zmluvy, 
d/ uzavretím novej zmluvy sa platnosť dovtedy platnej 
zmluvy ruší.

Zánikom zmluvy však nie je dotknuté právo oprávnenej stra-
ny požadovať zmluvnú pokutu, náhradu škody, vrátenie to-
varu, a pod. Účastníci sú povinní vyrovnať vzájomné záväzky 
a pohľadávky do 15 dní od zániku zmluvy. 

XX. Záverečné ustanovenia
Týmito obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne 
zmluvy o dodávke tovaru uzatvorené medzi predávajúcim 
a kupujúcim. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú 
v zmysle § 273 Obchodného zákonníka prednosť pred tý-
mito podmienkami. Uzavreté zmluvy a všeobecné obchod-
né podmienky môžu byť zmenené a zrušené len dohodou 
zmluvných strán v písomnej forme. 
Daňový doklad vystavený oprávnenou osobou musí mať 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom o dani 
z pridanej hodnoty. Ak nebude obsahovať tieto náležitosti, je 
zmluvná strana oprávnená vrátiť daňový doklad na prepra-
covanie. Splatnosť faktúrovanej čiastky sa predlžuje o dobu 
doručenia vrátenia a prepracovania daňového dokladu.
Právna neúčinnosť jednotlivých ustanovení týchto podmie-
nok alebo zmlúv nespôsobuje ich neplatnosť. Ustanovenia, 
o ktorých sa zistí, že sú neplatné, sa nahradia takými ustano-
veniami, ktoré zodpovedajú zamýšľanému účelu.
V prípade vyššej moci je každá zmluvná strana oslobodená 
od svojich záväzkov zo zmlúv a podmienok vyplývajúcich. 
Za vyššiu moc sa považuje najmä živelná udalosť, vyhlásenie 
vojny, mobilizácia, povstanie a pod. 
Vzťahy zmluvných strán týmito podmienkami a zmluvami ne-
upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
Všetky spory vznikajúce z uzatvorených kúpnych zmlúv, do-
datkov a týchto obchodných podmienok a v súvislosti s nimi, 
ktoré sa nepodarí odstrániť jednaním medzi stranami, budú 
rozhodované miestne príslušným súdom Slovenskej repub-
liky  alebo na Rozhodovacom súde pri HK SR podľa jeho 
poriadku jedným alebo viacerými rozhodcami. Právo voľby, 
kto bude spor rozhodovať, má predávajúci.  

Žilina, 01.04.2016

............................................
Kupujúci

Obchodné podmienky spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
IČO: 31345603, IČ DPH: SK2020297642, Divízia Stavebné hmoty, Na stanicu 937/26B, 010 09 Žilina

PCI – PRODUKTY URČENÉ PROFESIONÁLOM

Kvalita a návratnosť vložených pro-
striedkov, to je krédo produktovej 
filozofie PCI. Od samotného vývoja cez 
výber surovín a vstupnú kontrolu až po 
hotové výrobky, ktoré majú aj vďaka 
najmodernejším skúšobným labora- 
tóriám najvyššiu kvalitu.

Výrobky sú neustále testované a kont-
rolované nezávislými inštitúciami a kaž-
dý deň plnia najnáročnejšie požiadavky  
našich zákazníkov. Skúsení odborníci, 
najmodernejšie výrobné zariadenia  
a najmodernejšie technológie – to 
všetko spolu prináša najvyššiu kvalitu 
produktov.

PCI nedodáva len najmodernejšie a ino-
vované technológie, ale poskytuje tiež 
široký poradenský servis. Každodenná 
práca kvalifikovaných spolupracovníkov 

zahŕňa podporu remeselníkov,  
projektantov a obchodných partnerov. 
Produktové a aplikačné školenia pre-
biehajú celoročne priamo na jednotli-
vých stavbách, v školiacom stredisku 
a tiež u jednotlivých obchodných 
partnerov.

Ťažko by sa hľadalo niečo, čo sa dá 
urobiť ešte lepšie. Úspech nie je žiadna 
náhoda, ale vyžaduje každodenné úsi-
lie. Stále vylepšujeme i to veľmi dobré 
a vždy je u nás niečo nové. Najvyšší 
štandard a servis sú hlavné piliere  
pre obojstranne výhodnú spoluprácu 
s našimi zákazníkmi.

Vďaka neustálemu zlepšovaniu a vývoju 
výrobkov PCI úspech pokračuje každý 
deň a je synonymom inovácie  
a kvality už 66 rokov.

Značka PCI je prezentovaná na slo-
venskom trhu spoločnosťou BASF 
Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné 
hmoty, Žilina.

ZÁVODY HISTÓRIA PCI
1950 Založenie spoločnosti pod názvom Polychemie GmbH 

so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom a závodom  
v Augsburgu.

1961 Vznikol nový názov spoločnosti „Poly-Chemie-
Ingenieurtechnik“ a zrodila sa značka PCI.

1981 Na trh bol uvedený nový revolučný výrobok PCI 
Flexmörtel – špeciálne flexibilné lepidlo na obklady  
a dlažby. PCI sa týmto stáva lídrom v oblasti pokládky 
a lepenia obkladov a dlažieb.

1991 Spustená výroba v druhom závode vo Wittenbergu.
1992 Spustená výroba v treťom závode v Hamme.
1996 Zavedenie systému riadenia kvality ISO 9001.
1999 Zavedenie systému ISO 14001.
2003 Vďaka inovatívnemu využitiu nanotechnológie 

pripravila spoločnosť PCI prvé lepidlá a škárovacie 
hmoty na báze nanotechnológie a uviedla ich na trh 
pod heslom „Jedno na všetko“ – jedno lepidlo  
a jedna škárovacia hmota na všetky druhy 
keramických obkladov a dlažieb.

2006 Spoločnosť PCI Augsburg sa stáva súčasťou 
koncernu BASF.

1. 3. 2015 Rozšírenie produktového portfólia PCI o produkty  
a systémy značky Prince Color®. Značka PCI, ktorá 
je v Európe symbolom technologického lídra  
na trhu stavebnej chémie, sa tak stáva 
zastrešujúcou značkou pre oblasť nepriameho 
(retailového) obchodu pre zatepľovacie systémy, 
fasádne a interiérové farby, lepidlá na obklady  
a dlažby, hydroizolácie, škárovacie hmoty, malty, 
omietky, potery, nátery, ...

Serv
is

Kv
ali

ta

In
ovácia

Tradícia

Závod Augsburg

Závod Wittenberg

Závod Hamm

Závod Chrudim

Aplikácia

aplikácia hladidlom

aplikácia ozubeným hladidlom

úprava povrchu štruktúrovaním

aplikácia štetcom

aplikácia valčekom

aplikácia nástrekom

vykurované podlahy

Spotreba materiálu

0,25 l

1m2

spotreba na jednu vrstvu

0,25 l

1m2

spotreba na dve vrstvy

3,2 kg/m2

8 mm
spotreba pri rozmeroch a tvare ozubenia

5,8 kg/m2

14/20 mm
spotreba pri rozmeroch a tvare ozubenia

Schnutie a tvrdnutie

12 hod. schnutie pre ďalšiu aplikáciu

3 d konečné vytvrdnutie

Riedenie

voda (bezrozpúšťadlový)

riedidlo (napr. S6005)

Umývanie náradia

voda 

riedidlo (napr. S6005)

Dostupnosť

dostupnosť na vyžiadanie 

Farebné odtiene

tónovanie v systéme PCI MIX

0,25 l

1m2

0,25 l

1m2

12 
hod.

3 d

Použitie

na vnútorné a vonkajšie použitie

výhradne na vnútorné použitie

výhradne na vonkajšie použitie

Teplota pri aplikácii

+25

+5
minimálna a maximálna teplota  
pri aplikácii

Penetrácia a príprava podkladu

Decotop
Uniprimer PCI Decotop® Uniprimer

Decotop
UWP PCI Decotop® UWP

Epoxigrund
390 PCI Epoxigrund 390

Gisogrund
PCI Gisogrund® - druh podľa  
technického listu

Gisogrund
PGM PCI Gisogrund® PGM

Gisogrund
PPB PCI Gisogrund® PPB

Gisogrund
404 PCI Gisogrund® 404

Multigrund
PGS PCI Multigrund® PGS

Multigrund
PGT PCI Multigrund® PGT

Multigrund
PGU PCI Multigrund® PGU

Nanocret
AP PCI Nanocret® AP

Pecimor
P PCI Pecimor® P

Pericem
Grund PCI Pericem® Grund

Saniment
04 PCI Saniment® 04

n Nátery, lazúry

n Suché omietkové zmesi

n Kotvenie, podlahy

n Lepenie, škárovanie, izolácie

n Zatepľovacie systémy a fasády

Výrobný program
Cenník 2016

Váš PCI partner:

1

3

2

4

6

5

7

8
10

9

BASF Slovensko spol. s r. o.

Divízia Stavebné hmoty

Žilina

T +421 41 76 314 83

F +421 41 76 314 84

pci-sk@basf.com

www.pci-sk.sk

Technicko-poradenský servis

1  T 0903 400 851

 T 0918 700 111

2  T 0918 444 918

3 T 0918 594 016

4 T 0905 209 208

5 T 0903 776 800

6 T 0910 999 774

7 T 0903 621 456

8 T 0911 707 911

9 T 0903 847 822

10 T 0911 808 911

Zákaznícky servis

(príjem objednávok)

T +421 41 72 345 91

F +421 41 76 314 84

objednavky.sk@basf.com

Platnosť od 1. 4. 2016

Novým vydaním stráca staré platnosť.
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