
 nenasákavý povrch

 nadčasové odstíny

 snadno čistitelná

 vynikající ochrana proti plísním

PCI Nanofug® Premium

Unikátní spárovací hmota 
s excelentním zpracováním 
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Kapky jako perly
Díky „perlovému“ efektu nedochází 
k přilnutí vody na povrchu spáry, 
což má velmi pozitivní vliv na 
hygienu. Případné nečistoty se dají 
velmi dobře odstranit.

Snadné čištění
Dalším pozitivním efektem je čištění 
spáry. Nečistoty se díky uzavřené 
struktuře nemohou dostat do 
spáry, a tak je jejich následné 
odstranění otázkou velmi krátké 
doby.

Odolný
Především domácí čisticí 
prostředky dokáží cementové 
spáry velmi rychle narušit. Jinak 
je tomu u PCI Nanofug® Premium. 
Díky uzavřené struktuře spáry 
je toto poškození významně 
minimalizováno.

Jistota ochrany
Teplo a vlhko v koupelnách jsou
ideální podmínky pro množení
bakterií a plísní. Právě zde je
hygiena nejvyšší prioritou. Zvláštní
receptura spárovací hmoty a její
přirozená alkalita chrání spáru před
růstem většiny plísní a bakterií.

Dokonale promyšlená 
a optimalizovaná technologie

PCI Nanofug® Premium nabízí celou řadu inteligentních funkcí včetně přidané hodnoty ve všech oblastech 

pro zpracovatele a investory. Kombinace dokonale hladké spáry obohacené speciálními příměsmi dává 

této spárovací hmotě ty nejlepší vlastnosti. Výhodami PCI Nanofug® Premium jsou skvělá čistitelnost 

díky „easy to clean“ efektu, ochrana proti ulpívání mikroorganismů a odolnost proti kyselým čisticím 

prostředkům.  Zaspárování plochy s PCI Nanofug® Premium je do budoucna bonusem nejen pro 

konečného uživatele, ale díky svým vlastnostem při aplikaci i pro zpracovatele.

Inteligentní spárovací hmota



S M A R T M O R T A R
S O L U T I O N S

Ucelená struktura na bázi krystalů
Při vytvrzování spárovací hmoty PCI Nanofug® 
Premium se vytvářejí extrémně jemné 
krystalové struktury, které dokonale vyplňují 
i ty nejmenší póry na keramickém obkladu 
a díky tomu vznikají velmi stabilní spojení. 
Výsledkem je spára, která má vysokou 
přídržnost a zvýšenou pevnost. Vše podtrhuje 
krásný a  jemný povrch.

Měřítko 1 μm

Nejjemnější
vyplnění pórů

Obklad

PCI Nanofug® Premium

Kontaktní zóna keramika/spárovací hmota



easyworking

Palec nahoru! 
– krémovitá konzistence
– jednoduché zpracování
– rychlost
– balení, ve kterém nespotřebovaná spárovací hmota 

dlouho vydrží

To vše si dala za úkol a bezezbytku splnila společnost 
PCI při vývoji materiálu PCI Nanofug® Premium.



Obzvlášť urychlené zavadání, jemná konzistence a vynikající zpracovatelnost dělají ze spárovací 

hmoty PCI Nanofug® Premium opravdový talent. Již dvě hodiny po vyspárování je podlaha opět 

pochozí – svým jedinečným vzhledem přesvědčí PCI Nanofug® Premium i na stěnách.

Spárovací hmota PCI Nanofug® Premium je určená ke spárování všech typů obkladů z keramiky, 

skla, aglomerátů a na přírodní kámen necitlivý na probarvení. Je vhodná zejména pro stále větší trh 

keramiky a slinuté keramiky. Díky obzvlášť jemné struktuře a skvělé přídržnosti vybízí k použití u velmi 

úzkých spár.

Komfortní zpracování

Univerzální spárovací hmota

PCI Nanofug® Premium
ideální pro keramiku a slinutou keramiku

 na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru 
 pro tloušťky spár od 1 do 10 mm 
 velmi lehce čistitelná díky „easy to clean“ efektu
 jemná konzistence s jednoduchým zpracováním
 vysoká odolnost vůči domácím čisticím 

prostředkům 
 s recepturou chránící proti plísním 

a mikroorganismům
 vhodná i pro přírodní kámen necitlivý 

na probarvení
 pochozí již po 2 hod., komfortní čas pro 

zpracování cca 40 min. 
 velmi nízce nasákavá s jednolitým probarvením 
 klasifikace CG2 WA dle ČSN EN 13888
 velmi nízký podíl emisí GEV EMICODE EC1 Plus R



brilantní

Barevné spektrum:
nadčasové a módní

S barevnou škálou spárovací hmoty PCI Nanofug® Premium vyplývající z nejnovějších trendů, budete vždy 

schopni vybrat takový odstín, který bude nejlépe korespondovat se současnými designovými povrchy.

Díky barevné škále PCI Nanofug® Premium je možné naplnit touhu po přirozenosti. To je všude tam, kde 

obklady imitují přírodou inspirovaný vzhled plochy. Zvláště pak ve vlhkých prostorech, kde je navíc kladen 

velký důraz na hygienu.

Dokonalost v každém detailu podtrhne pružný tmel PCI Silcofug® E, jehož odstíny jsou přesně sladěné se 

spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.

Více barev – více možností

Pružný tmel

PCI Silcofug® E
pro interiér a exteriér

 pružný silikonový tmel k okamžitému použití 
 acetátový silikon 
 k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích 

spár v sanitárních prostorech, na balkónech, 
terasách a fasádách

 utěsňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, 
smaltem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými 
tvárnicemi

 k utěsnění okenních a dveřních rámů z různých 
materiálů s  různou povrchovou úpravou

 odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, 
čisticím a desinfekčním prostředkům pro 
domácnost

 se sníženým obsahem emisí, GEV EMICODE 
EC 1 Plus

Univerzální spárovací hmota

PCI Nanofug® Premium
ideální pro keramiku a slinutou keramiku

 na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru 
 pro tloušťky spár od 1 do 10 mm 
 velmi lehce čistitelná díky „easy to clean“ efektu
 jemná konzistence s jednoduchým zpracováním
 vysoká odolnost vůči domácím čisticím 

prostředkům 
 s recepturou chránící proti plísním 

a mikroorganismům
 vhodná i pro přírodní kámen necitlivý 

na probarvení
 pochozí již po 2 hod., komfortní čas pro 

zpracování cca 40 min. 
 velmi nízce nasákavá s jednolitým probarvením 
 klasifikace CG2 WA dle ČSN EN 13888
 velmi nízký podíl emisí GEV EMICODE EC1 Plus R



brilantní

PCI Nanofug® Premium a PCI Silcofug® E  

jsou spárované v těchto odstínech:

Neutrální odstíny

Teplé odstíny

20 Bílý

12 Anemone

19 Basalt

3 Karamel

11 Jasmín

16 Stříbřitě šedý 31 Cementově šedý

2 Bahama

47 Antracit

50 Červenohnědý

40 Černý

5 Středně hnědý

Vzorkovník spárovacích hmot na vyžádání. 
Uvedené barevné odstíny jsou pouze orientační. 

NOVÝ



Váš prodejce:Technicko-poradenský servis

BASF Stavební hmoty 

Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244

537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: pci-cz@basf.com

www.pci-cz.cz

Zákaznický servis 

(příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

+420 469 607 118

e-mail: objednavky.cz@basf.com

1. 602 136 618

2. 724 203 479

3. 724 592 070

4. 602 449 283

5. 724 964 539

6. 724 985 462

7. 602 449 285

  8. 724 965 588

  9. 721 950 633

10. 724 953 752

11. 606 657 197

12. 602 310 880

13. 602 449 288

14. 602 449 287

15. 724 592 071

16. 724 779 068

17. 724 964 523

18. 724 965 595

19. 602 449 282


