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   PCI Zemtec 1K 

  Циментова изравнителна маса за под за жилищно и промишлено строителство 

 

 

 

Области на приложение 

■ За вътрешно приложение 

■ За натоварване от автомобилен 

трафик  

■ За изравняване на неравни 

бетонови подове и циментови 

замазки  

■ За получаване на директно 

използваеми подове за вътрешно 

приложение като халета, цехове, 

избени помещения и други подобни  

■ За дебелини на слоя от 3 до 30 мм

 

 
Пълноплощно изравняване на под с разливния 
PCI Zemtec® 1K за получаване на директно 
използваем под.  

Свойства на продукта 

■ Армиран с фибри 

■ Може да се полага както ръчно, 

така и машинно 

■ Разливен и лесно обработваем, 

в резултат на което е много 

рентабилен  

■ Висока износоустойчивост, за 

натоварване от превозни средства 

с въздушни и плътни гуми 
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Zement-Bodenausgleich 

für die Anwendung in Gebäuden 

EN 13813 CT-C25-F6-AR0,5 

 
Brandverhalten                                      A2fl-s1 

Freisetzung korrosiver Substanzen      CT 

Druckfestigkeit                                       C25  

Biegezugfestigkeit                                 F6 

Verschleißwiderstand                            AR0,5
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Технически данни 
 
 

Материал                                                                                      Специален цимент с добавки  

Компоненти                                                                              1-компонентен 

Огнеустойчивост                                                                            A2(fl) - s1 (невъзпламеним) 

Консистенция                                                                                 на прах 

Цвят                                                                                                сив 

 

  .                                                                                                                            Безопасен продукт, не изисква специална маркировка.   
 

                                                                                              За повече информация, виж абзац указания за безопасност. 

Съхранение                                                                                 мин. 6 месеца;на сухо,да не се излага трайно при над + 30°C 

Опаковка                                                                                      25 кг 

                                                                                                      Art.-Nr./EAN-Prüfz. 819/5 
 

Разход                                                                                         1,6 кг прах за m² и 1мм дебелина на слоя 

Дебелина на слоя                                                                       3 до 30 мм 

Време за узряване на сместа                                                    3 минути 

Температура за обработка                                                        + 5 °C до + 25 °C 

Съотношение на смесване                                                        25 кг PCI Zemtec® 1K + 5,25 до 5,50 л вода 

                                                                                                      При по-малки количества: 

1 кг PCI Zemtec® 1K + 210 до 220 мл вода 

 

Време за смесване                                                                     минимум 3 минути 

Консистенция (забъркан разтвор)                                             течност 

Време за обработка*                                                                  около 30 минути 

Време за втвърдяване* 

- проходими след                                                                        около 3 часа 

- годност за полагане на запечатки PCI                                    около 24 часа 

- устойчивост на пълни натоварвания след                             около 7 дни 

* При + 23 °C и 50 % относителна влажност на въздуха  По-високите температури скъсяват, по-ниските удължават посоченото време.  

 

 
 
Подготовка на основата

■ Основата следва да е суха, 

здрава и товароносима, почистена 

от мазни петна, стари покрития и 

други разединяващи вещества. 

Силни замърсявания отстранете 

механично, остатъци от масла и 

вакси отстранете с PCI Entöler. 

Обрушвания и дупки запълнете с 

подходящи ремонтни разтвори на 

PCI като PCI Novoment M1 plus, M3 

plus или PCI Nanocret, пукнатини 

съответно с PCI Apogel.  

Износоустойчивостта следва да е 

средно около 1,5 N/mm
2  

(минимална единична стойност 

1,0 N/mm
2

). Основата следва да  

се фрезова, шлифова или 

повърхностно да се уякчи. 
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Грундиране 

Грундиране с PCI Gisogrund 404. 

При обработка да се носят защитни 

очила.  

█1 Разбъркайте основно РCI 

Gisogrund 404. 

█2 Нанесете грунда плътно с 

помощта на четка или баданарка 

върху предварително  

подготвената и почистена снова, 

като избягвате образуването на 

локвички.  

Циментови замазки грундирайте с  

PCI Gisogrund 404, разреден с вода 

в съотношение 1 : 3, като го 

нанесете на две работни ръце. 

Бетонови основи грундирайте с PCI 

Gisogrund 404, разреден 1 : 2 с вода, 

като нанасяте плътно на две работни 

ръце. 

█3 Върху вече втвърдилия грунд (най-

рано след около 3 часа при 

+ 23 °C) може да нанесете PCI 

Zemtec
®  

1 K.

 
 
 

Обработка 

█1 Подгответе студена вода за 

разреждане на 25 кг PCI Zemtec
®  

1K в 

чист, стабилен съд, достатъчно висок 

и с диаметър около 35 см. Добавете 

PCI Zemtec
®  

1K и бъркайте с 

подходящ инструмент минимум 3 

минути до получаване на хомогенна 

смес без бучки, след което оставете 

да стегне забъркания PCI Zemtec
®  

1K 

за около 3 минути и накрая 

разбъркайте още веднъж. 

█2 При по-големи площи следва да се 

използва миксер за забъркване, а при 

полагане помпа.  

█3 Излейте РCI Zemtec
®  

1K върху 

изсъхналия и вече втвърдил грунд  и 

разпределете с помощта на ракел в 

необходимата дебелина на слоя.  

Накрая    Накрая преминете с подходящ иглен 

валяк върху PCI Zemtec®  1K, за да 

изравните повърхността.  

█4 При полагане на закрито защите в 

рамките на около 24 часа от течение 

и директна слънчева светлина.   

За да защитите PCI Zemtec 1K, 

може да се положи върху 

повърхността PCI Zemtec
®  

Top. За 

целта след около 24 часа след 

полагане на PCI Zemtec
®  

1K, 

шлифовайте, обезпрашете и 

нанесете на 2 ръце запечатката  

PCI Zemtec
®  

Top. 

При полагане на Zemtec Top в 

области, където ще има 

натоварване от автомобилен 

трафик, следва са се има в 

предвид, че са възможни измения 

в цвета, което обаче не ограничава 

функционалността на продукта.   

Върху PCI Zemtec
®  

1K могат да се 

полагат и грундове, запечатки и  

покрития на PCI. 
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Важно

■ PCI Zemtec
®  

1K да не се обработва 

при температура на основата под + 5 

°C и над + 25 °C. 

■ Основата следва да е напълно 

равна; наклонът на основата трябва 

да е максимум 2% при около 7 мм 

дебелина на слоя  

■ За да се избегнат цветови  

отклонения, следва да се използва 

по възможност материал с еднакъв 

номер на производство 

■ Да се забърква само толкова PCI 

Zemtec
®  

1K, колкото може да се 

обработи в рамките на 30 минути 

■ Вече втвърдил разтвор да не се 

разрежда с вода или още PCI 

Zemtec
®  

1K  

■ За забъркване на PCI Zemtec® 

1K следва да се спази посоченото 

количество вода за разреждане   

■ Почистете инструментите, 

машините и съдовете за смесване 

обилно с вода  непосредствено след 

работа с тях. При засъхване могат да 

се почистят само механично.  

■ Игленият валяк следва да се 

избира според дебелината на слоя 

на полагания материал.   

Дължина на игличките = около 2 

пъти дебелината на слоя  

■ Съхранение: мин. 6 месеца; на 

сухо, да не се излага трайно при  

над + 30 °C

   

    

 

 

 

Указания за безопасност 

PCI Zemtec
®  

1K съдържа цимент.  

Циментът реагира алкално с вода и 

влага, в резултат на което са 

възможни възпаления на лигавицата  

и кожата.   

 

 

 

 

Дразни дихателните пътища. Да не се 

вдишва праха. Да се избягва контакт 

с очите и дълготраен такъв с кожата. 

При попадане върху кожата или очите 

изплакнете обилно с вода и 

потърсете незабавно лекарска 

 

 

 

 

консултация. 

Да се пази далеч от  

достъпа на деца.  

Беден на хромат.  

Giscode: ZP1 

За повече информация виж листа с 
данни за безопасност.

 


