
PCI Lastogum®

Kompleksowe uszczelnienie  
kuchni i łazienki

kuchnie, łazienki, pomieszczenia mokre

na ścianie i posadzce

pod okładzinami ceramicznymi
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Nowe potrzeby:
Od łazienki do oazy wypoczynku i rekreacji

Wpływy kulturowe, zmiany demograficzne i trend ku rosnącej dbałości o ciało powodują wzrost wymagań stawianych łazien-

kom. Higiena jak zawsze stoi na pierwszym miejscu, ale coraz częściej dochodzi do głosu aspekt rekreacji w komfortowych 

warunkach. Nowoczesna łazienka staje się więc miejscem wydłużonego wypoczynku po trudach dnia.

Dla wielu ludzi remont łazienki oznacza więc długoterminową i życiowo ważną inwestycję. Najlepszym dowodem tego jest 

trend ku podpłytkowym (bezprogowym) brodzikom.

Producenci płytek i armatury łazienkowej próbują dopasować swoją ofertę do wspomnianych, nowych potrzeb użytkowni-

ków łazienek. Dlatego wykonawcy remontów w łazienkach coraz częściej mają do czynienia z płytkami wielkoformatowymi, 

bezprogowymi brodzikami i armaturami z regulacją strumienia wody. Konsekwencją tego są z kolei rosnące wymagania co 

do długowieczności i niezawodności zespolonych uszczelnień podpłytkowych. Od wykonawcy oczekuje się optymalnego 

doboru produktów, zdolnych zapewnić wysokie parametry szczelności i przyczepności.

Rozwiązaniem, które perfekcyjnie spełnia te oczekiwania jest powłoka uszczelniająca PCI Lastogum®.

Doskonałą jakość i skuteczność powłoki przeciwwilgociowej PCI Lastogum® potwierdzają niezależne aprobaty i świadectwa, 

np.:

	Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6317/2012

	Świadectwo badań Uniwersytetu Technicznego w Monachium

	Deklaracja Produktu Ekologicznego niemieckiego Instytutu Budownictwa i Środowiska (IBU)

armatury łazienkowe z regu-
lacją strumienia wody

płytki wielkoformatowe

brodziki podpłytkowe 
(bezprogowe)
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Korzyści wynikające z zastosowania systemu PCI:  
Pewna, szybka i elastyczna praca w systemie

PCI oferuje perfekcyjnie dopasowane do siebie produkty, 

tworzące razem niezawodny system. PCI Gisogrund® 

zapewnia bezpieczne i szybkie zagruntowanie podłoża. 

Uszczelnienie PCI Lastogum® z taśmą PCI Pecitape® 

Objekt oraz narożnikami i manszetami chronią skutecznie 

przed wilgocią i stanowią idealne podłoże dla okładziny 

płytkowej.

Dzięki bardzo szybkiemu wysychaniu powłoki uszczelniającej 

już po 3 godzinach można przystąpić do wyklejania pły-

tek. Biały kolor uszczelnienia gwarantuje właściwą estetykę 

modnych obecnie okładzin przezroczystych, zwłaszcza 

szklanych. Dla przyklejenia i zaspoinowania płytek wyko-

nawca może sięgnąć do szerokiego asortymentu klejów i fug, 

a także dopasowanych do nich idealnie kolorystyką silikonów 

marki PCI.

W skrócie:  
Zalety uszczelnienia PCI Lastogum®:

PCI Lastogum® to gotowa do użycia dyspersja akrylowa, 

dostarczana w dwóch kontrastowych kolorach - szarym 

i białym - w celu łatwej optycznej kontroli pokrycia izolo-

wanej powierzchni. Nie wymaga to stosowania żadnych 

przyrządów pomiarowych, gdyż potwierdzeniem naniesienia 

prawidłowej grubości materiału jest po prostu brak prześwi-

tów koloru podłoża. Zawsze należy nakładać dwie warstwy 

uszczelnienia. Biały kolor drugiej warstwy zapobiega nega-

tywnym efektom kolorystycznym w przypadku okładzin prze-

zroczystych, np. mozaiki lub płytek szklanych. Nakładanie 

PCI Lastogum® odbywa się wałkiem lub pędzlem. Po wy-

schnięciu materiał tworzy wodoszczelną powłokę, skutecznie 

chroniącą podłoże przed działaniem wilgoci. Powłoka ta 

charakteryzuje się ponadto bardzo wysoką elastycznością – 

mostkuje ewentualne wtórne rysy w podłożu o rozwartości 

min. 0,75 mm. Ze względu na brak rozpuszczalników czy in-

nych substancji toksycznych, PCI Lastogum® jest produktem 

ekologicznym, przyjaznym dla środowiska i bezpiecznym dla 

zdrowia zarówno wykonawcy uszczelnienia, jak i użytkow-

nika. Dzięki optymalnemu zróżnicowaniu wielkości opakowań 

(4, 8, 25 kg), niezależnie od wielkości izolowanej powierzchni, 

wykonawca nie musi wkalkulowywać dużej ilości niewykorzy-

stanego materiału. Dodatkowy atut PCI Lastogum® to wyjąt-

kowy szybki czas schnięcia. W temperaturze pokojowej (ok. 

+20 ºC) już po 1 godzinie od nałożenia pierwszej warstwy 

można nakładać drugą warstwę, a po kolejnych 2 godzinach 

druga warstwa nadaje się do przyklejania płytek. Dzięki temu 

wydatnie skraca się czas niezbędny do wykonania całego za-

kresu robót płytkarskich, wykonawca może szybciej przystą-

pić do pracy na kolejnym obiekcie, a użytkownik krócej znosi 

niedogodności związane z robotami budowlanymi w domu. 

Izolacja przeciwwilgociowa

PCI Lastogum®
pod okładziny ceramiczne
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Remont łazienki z PCI
Pełen relaks od pierwszego dnia

Bezawaryjne funkcjonowanie to główne wyzwanie, które stawia wykonawcy nowoczesna łazienka. Aby mu sprostać PCI 

oferuje kompleksowe rozwiązanie systemowe idealnie dopasowanych do siebie produktów. Zostały one dobrane w prze-

myślany sposób tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i zadowolenie zarówno wykonawcy robót jak i użytkowni-

kowi. Właściwości elementów tego systemu optymalnie pasują do warunków łazienki w mieszkaniu, gdzie wykonawca musi 

zazwyczaj pracować na bardzo ograniczonej powierzchni, a użytkownik oczekuje od niego szybkiego postępu robót i możliwie 

minimalnego zakłócenia rytmu życia domowego. 

1. PCI Gisogrund®
2. PCI Pericem® 515
3. PCI Pericret®
4. PCI Lastogum®
4a. PCI Pecitape® Objekt
5. PCI Pericol® Extra
6. PCI Nanofug® Premium
7. PCI Silcofug® E
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System łazienkowy z zastosowaniem wodoszczelnej, elastycznej powłoki PCI Lastogum®

 � Płynne uszczelnienie do pomieszczeń wilgotnych i mokrych pod okła-
dziny ceramiczne.

 � Wodoszczelna, elastyczna, mostkująca rysy.
 � Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa.
 � Barwa kontrolna szara i biała.
 � Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6317/2012.
 � Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
biały
szary

 � Opakowanie: 
wiadro 4 kg (tylko szary)
wiadro 8 kg
wiadro 25 kg

 � Instrukcja techniczna nr 177

 � Zużycie: 
1,1 - 1,2 kg/m2 (w dwóch war-
stwach przy zalecanej grubości 
suchej warstwy 0,5 mm)

Izolacja przeciwwilgociowa

PCI Lastogum®
pod okładziny ceramiczne

 � Do gruntowania podłoży gipsowych, cementowych, anhydrytowych 
i magnezytowych.

 � Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników, wodorozcieńczalny.
 � Penetruje w głąb wzmacniając podłoże.
 � Redukuje i wyrównuje chłonność podłoża.
 � Barwiony w celu kontroli zagruntowania podłoża.
 � Zwiększa przyczepność zapraw, klejów do płytek, mas szpachlowych 
i samopoziomujących.

 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

 � Kolor: 
niebieski

 � Opakowanie: 
saszetka 1 l
pojemnik 5 l
pojemnik 10 l
pojemnik 20 l
beczka 200 l

 � Zużycie: 
Podłoża gipsowe: 80 - 150 ml/m2 
(nierozcieńczony)
Chłonne podłoża mineralne: 
100 - 200 ml/m2 (1:1 z wodą)

Środek gruntujący

PCI Gisogrund®
do chłonnych podłoży mineralnych z właściwościami wzmacniającymi

 � Do wyrównywania i niwelowania podłoży w zakresie grubości od 
0,5 do 15 mm, po dodaniu wypełniacza do 30 mm.

 � Pod okładziny ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne, 
dywanowe, PVC, itp. 

 � Nadaje się pod parkiet od 3 mm grubości.
 � Nadaje się pod cienkowarstwowe powłoki żywiczne, przy małych 
do średnich obciążeń.

 � Na ogrzewanie podłogowe, do pomieszczeń i obszarów suchych.
 � Spełnia wymagania normy EN 13813 CT-C30-F6.
 � Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.

 � Kolor: 
szary

 � Opakowanie: 
worek 25 kg

 � Zużycie: 
ok. 1,7 kg/m2/mm

Szybkowiążąca masa samopoziomująca

PCI Pericem® 515
do wyrównywania i niwelowania posadzek

 � Szybkowiążąca zaprawa do szpachlowania powierzchni, wyrównywa-
nia, naprawiania i wykonywania spadków przed wyklejaniem okładzin 
ceramicznych.

 � Na beton, mury, tynki wapienno-cementowe i cementowe, płyty gip-
sowo-kartonowe, tynki gipsowe, istniejące okładziny ceramiczne, itp.

 � Wodoodporna, odporna na warunki pogodowe, mrozoodporna.
 � Do warstw grubości od 3 do 20 mm.
 � Spełnia wymagania normy EN 988-1.
 � Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

 � Kolor: 
szary

 � Opakowanie: 
worek 25 kg

 � Instrukcja techniczna nr 214 

 � Zużycie: 
ok. 1,3 kg/m2/mm

Zaprawa wyrównawcza

PCI Pericret®
do posadzek, ścian i sufitów
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 � Specjalna taśma uszczelniająca laminowana dwustronnie włókniną.
 � Wodoszczelna, elastyczna, mostkująca rysy, odporna na starzenie.
 � Do stosowania w pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach 
i w nieckach basenowych, pod okładziny ceramiczne.

 � Do uszczelniania spoin narożnikowych i łączących w połączeniu 
z PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 
i PCI Pecilastic®.

 � Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT-15-6678/2014.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Opakowanie: 
karton (rolka 10 m / 50 m, szero-
kość 120 mm)

 � Instrukcja techniczna nr 545

Taśma uszczelniająca

PCI Pecitape® Objekt
do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących

 � Elastyczny klej cementowy do wyklejania okładzin ceramicznych 
metodą cienkowarstwową.

 � Szczególnie zalecany do wyklejania gresu wewnątrz i okładzin na mało 
chłonnych podłożach.

 � Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, alternatywne uszczelnienia 
podpłytkowe.

 � Grubość warstwy kleju od 1 do 8 mm.
 � Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2T.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
szary

 � Opakowanie: 
worek 25 kg

 � Zużycie: 
ok. 4,0 kg/m2 (przy pacy zębatej 
8 mm)

Elastyczny klej cementowy

PCI Pericol® Extra
do niechłonnych okładzin ceramicznych

 � Uniwersalna, elastyczna fuga cementowa do wszystkich okładzin 
ceramicznych.

 � Do spoin o szerokości od 1 do 10 mm, od 10 mm po dodaniu 
wypełniacza.

 � Bardzo łatwe czyszczenie dzięki efektowi „easytoclean”.
 � Kompensuje naprężenia spowodowane wahaniem temperatur.
 � Podwyższona odporność na kwaśne środki czyszczące, stosowane 
w gospodarstwie domowym.

 � Bardzo wysoki komfort użycia, gładka powierzchnia, atrakcyjna 
kolorystyka.

 � Bardzo szybkie utwardzanie, długi czas użycia - ok. 40 minut, 
z możliwością wchodzenia po ok. 2 godzinach. 

 � Wysoka odporność na ścieranie, bardzo niska nasiąkliwość.
 � Zwiększona ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni.
 � Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
 � Spełnia wymagania normy EN 13888, klasa CG2WA.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
nr 02 beż bahama 
nr 03 karmel 
nr 05 średniobrązowy 
nr 11 jaśmin 
nr 12 anemon 
nr 16 srebrnoszary 
nr 19 bazalt 
nr 20 biały 
nr 22 piaskowoszary 
nr 31 cementowoszary 
nr 40 czarny 
nr 47 antracyt 
nr 49 brąz jasny 
nr 50 brąz kasztanowy 
nr 52 beż 
nr 53 krem

 � Opakowanie: 
wiadro 5 kg

 � Instrukcja techniczna nr 273

 � Zużycie:
1.  (spoina 5 mm szeroka, 8 mm 

głęboka) 
a) płytki 20 × 20 cm: ok. 600 g/m2 
b) płytki 30 × 30 cm: ok. 400 g/m2

2.  (spoina 2 mm szeroka, 6 mm 
głęboka) 
mozaika 5 × 5 cm: ok. 700 g/m2

3.  (spoina 8 mm szeroka, 10 mm 
głęboka) 
płytki 24 × 11,5 cm: ok. 1 500 g/m2

Uniwersalna, elastyczna fuga cementowa

PCI Nanofug® Premium
do wszystkich okładzin ceramicznych
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 � Silikonowy materiał uszczelniający do wypełniania spoin narożniko-
wych, łączących i dylatacyjnych.

 � Do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, łazienek, natrysków, WC, 
kuchni, do pomieszczeń biurowych, balkonów i tarasów, niecek base-
nowych itp.

 � Elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
 � Odporny na powszechne stosowane w handlu środki czyszczące 
i odkażające, używane w gospodarstwach domowych.

 � System sieciowania na bazie kwasu octowego.
 � Zawiera środki grzybobójcze.
 � Kolory silikonu dopasowane do fug cementowych PCI.
 � Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
 � Spełnia wymagania normy EN 15651-3.
 � Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

 � Kolor: 
przeźroczysty 
nr 01 brylantowobiały 
nr 02 beż bahama 
nr 03 karmel 
nr 05 średniobrązowy 
nr 11 jaśmin 
nr 12 anemon 
nr 16 srebrnoszary 
nr 19 bazalt 
nr 22 piaskowoszary 
nr 31 cementowoszary 
nr 40 czarny 
nr 47 antracyt 
nr 49 brąz jasny 
nr 50 brąz kasztanowy 
nr 52 beż 
nr 53 krem 
nr 91 magnolia 
nr 92 miętowy 
nr 93 krokus

 � Opakowanie: 
kartusz 310 ml

 � Instrukcja techniczna nr 240

 � Zużycie: 
a) spoina: 10 × 10 mm: 100 ml/mb 
b) spoina 5 × 5 mm: 25 ml/mb

Silikon uszczelniający

PCI Silcofug® E
do okładzin ceramicznych
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Wykonawstwo:
System łazienkowy PCI krok po kroku

1. Gruntowanie

Podłoże musi być suche, mocne, czyste i pozbawione 

warstw zmniejszających przyczepność.

Na podłoża chłonne najlepiej nadaje się PCI Gisogrund®. 

Na podłożach cementowych i cementowo-wapiennych 

należy rozcieńczyć go wodą w proporcji 1:1 do 1:2. Podłoża 

gipsowe i płyty kartonowo - gipsowe – gruntować bez 

rozcieńczania. 

2. Uszczelnienie narożników, połączeń i przejść 
instalacyjnych

W narożach ściana/ściana i ściana/posadzka należy przy 

użyciu PCI Lastogum® wkleić taśmy PCI Pecitape® 

Objekt. Przejścia króćców rur wodociągowych uszczelnić 

manszetami PCI Pecitape® 10 × 10 cm, także wklejonymi 

na PCI Lastogum®. W przejściach rur kanalizacyjnych 

i wokół odpływów wkleić na PCI Lastogum® manszety 

PCI Pecitape® 42,5 × 42,5 cm, w których wycięto otwór, 

dopasowany do średnicy przejścia rurowego czy odpływu 

podłogowego. Po naklejeniu taśm i manszet należy także 

przesmarować ich krawędzie masą PCI Lastogum®.

3. Pierwsza warstwa uszczelnienia

Przy pomocy wałka lub pędzla nanieść na całą przeznaczoną 

do zaizolowania powierzchnię pierwszą warstwę uszczelnie-

nia PCI Lastogum® (szarego). Nałożona warstwa powinna 

być możliwie jak najcieńsza, ale musi całkowicie kryć po-

wierzchnię (kolor podłoża nie powinien przez nią prześwity-

wać). Orientacyjne zużycie: 550 - 600 g/m2.

4. Druga warstwa uszczelnienia

Już po godzinie można położyć drugą warstwę 

PCI Lastogum® (białego). Należy nią pokryć także kra-

wędzie wbudowanych w uszczelnienie taśm i manszet. Po 

całkowitym wyschnięciu uszczelnienia można zamontować 

wanny i brodziki. Po ok. 1 - 2 godzinach od nałożenia drugiej 

warstwy PCI Lastogum® można przystąpić do wyklejania 

płytek. Zużycie produktu w drugiej warstwie to także ok. 

550 - 600 g/m2.
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5. Wyklejanie płytek

Gładką stroną pacy nanieść na podłoże warstwę kontaktową 

kleju, a następnie „mokro na mokro” packą zębatą nałożyć 

na nim właściwą warstwę PCI Pericol® Extra. Przyłożyć 

płytki i, przesuwając lekko na warstwie kleju, spozycjonować 

je we właściwym położeniu.

W przypadku płytek nietypowych (wielkie formaty, szkło, 

kamień naturalny), można alternatywnie zastosować inne kleje 

PCI, np. PCI Pericol® Flex, PCI Nanolight®, PCI Carraflex®.

6. Fugowanie

Wprowadzić fugę PCI Nanofug® Premium diagonalnie 

do kierunku spoin, wypełnić bruzdy spoinowe, zebrać po-

zostały materiał z płytek i po sprawdzeniu opuszkiem palca, 

iż rozpoczęło się naskórkowanie fugi, umyć powierzchnię 

czystą wodą. Alternatywnie do PCI Nanofug® Premium 

w zależności od rodzaju okładziny istnieje możliwość użycia 

innych fug PCI, np. PCI Nanofug® lub PCI Carrafug®.

7. Uszczelnienie elastyczne

W wewnętrznych narożach ścian, na styku ścian i po-

sadzki, przy przejściach instalacyjnych oraz w miejscu styku 

okładziny płytkowej ze stolarką i wbudowanymi elemen-

tami wyposażenia należy wykonać spoinowanie elastyczne 

uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug® E. W przy-

padku okładzin kamiennych zaleca się użycie uszczelniacza 

PCI Carraferm®.
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BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12 
63 - 100 Śrem
tel. 61 636 63 00 
faks 61 636 63 21
www.pci-polska.pl
pci-polska@basf.com
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Doradztwo techniczne:
662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
602 788 862
604 556 258

Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Sieradz

608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko Biała
602 147 910 Kraków, Zakopane
602 147 914 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
692 461 724 Lublin, Siedlce, Chełm, Zamość
660 662 459
600 317 724

Warszawa, Łódź, Płock, Ostrołęka

662 190 334 Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Nowy Sącz
604 977 899 Białystok, Suwałki, Olsztyn
785 892 961 Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń
602 147 899 Szczecin, Koszalin, Słupsk
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