
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCI Nanolight 

Лек еластичен разтвор за всякакви основи и керамични покрития 

 
 

Области на приложение 
 

 За външно и вътрешно 

приложение 

 За стена и под 

 За всякакви основи: циментови 

замазки, шлифовани анхидритни 

замазки, замазки от лят асфалт, 

бетон, бетонови елементи, порест 

бетон, замазки с подово отопление, 

гипскартон, гипсофазер, магнезитни 

замазки, сухи замазки, лят асфалт 

(само при вътрешно приложение),  

топлоизолационни плочи, гипсови 

подове, гипсови мазилки, циментови 

и варо-циментови мазилки, зидария, 

стари керамични покрития, равни, 

товароносими дървени подове като  

дървени плоскости, OSB-плочи, 

метални основи (само при вътрешно 

приложение), PVC-покрития 

 За полагане на плочки и плочи 

върху носещите елементи PCI 

Pecidur, върху шумоизолационната 

подложка PCI Polysilent , а също и 

върху хидроизолационната   

мембрана PCI Pecilastic 

 За полагане на плочки и плочи 

върху хидроизолациите PCI 

Lastogum (за бани), PCI Seccoral (за 

басейни и тераси) или PCI Apoflex 

(за промишлени кухни) 

 За подобряване и изравняване на 

неравни повърхности по подове и 

стени (например зидария, 

циментова мазилка, замазка) преди 

полагане на плочки и плочи 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полагане върху всякакъв вид основи и 
керамични покрития. 

 
 
 
 

Erfüllt 

C2TE 
S1 

 
nach 

EN 12 004

 За всякакви керамични покрития 

по тънкослоен и среднослоен метод: 

фаянс, теракота, гранитогрес, 

порцеланова и стъклена мозайка, 

стъклокерамика и кото 

 

 
211,0767 

PCI Augsburg GmbH 
Piccardstraße 11 

D-86159 Augsburg 

13 

DE0017/01 

EN 12004 

0801-11 / 0098-11 

    
Zementhaltiger Mörtel                                           

für erhöhte Anforderungen 

EN 12004 C2TE S1 

 
Brandverhalten                        Klasse  A2-s1,d0 

Klasse  A2fl-s1 

   
Haftzugfestigkeit nach 
Trockenlagerung                      ≥ 1,0 N/mm² 

Haftzugfestigkeit nach 
Wasserlagerung                      ≥ 1,0 N/mm² 

Haftzugfestigkeit nach 
Warmlagerung                         ≥ 1,0 N/mm² 

Haftzugfestigkeit nach 
Frost-/Tauwechsellagerung     ≥ 1,0 N/mm² 

Gefährliche Substanzen          Übereinstimmung 
mit 4.5 (EN 12004) 
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Свойства на продукта 
 

 Комбинация от уникални 

пълнители и нанотехнология 

 Високо рентабилен в резултат на 

уникална комбинация от 

специалните добавки 

 Пластичен и еластичен разтвор, 

който може да се нанася лесно 

със шпакла или гребен 

 Втвърдява без да се образуват 

напрежения, може да се нанася по 

тънкослойния и среднослоен метод 

с дебелина на слоя до 15 мм 

 Лесно и бързо се полага 

 Пластичен, изравнява 

напрежения в основата, 

възникнали в резултат на 

температурни амплитуди 

 Почти не се отделя прах при 

отваряне на торбата и бъркане на 

материала 

 Много беден на емисии 

   - GEV EMICODE EC1 R. 

 Беден на хромати 

 Съответства на: 

- изискванията за еластичен 

лепилен разтвор  

- C2 TE S1 съгласно  DIN EN 

12004 

- на основните изисквания за 

приложение заедно с 

алтернативните хидроизолации 

като  PCI Lastogum, PCI Seccoral 

1K, PCI Seccoral 2K, PCI Apoflex 

F/W и PCI Pecilastic W 

Всички протоколи за изпитание 

можете да намерите на 

интернет страницата www.pci-

augsburg.de 
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Технически данни за продукта 
 
 

Материал                                                                                      комбинация от сухи смеси със специални добавки 

                                                                                                       

                                                                                                       Съдържа цимент. 

                                                                                                       Не изисква специализиран транспорт. 

Съхранение                                                                                   на сухо, да не се излага трайно при над  + 30 °C 

Трайност                                                                                        мин. 12 месеца 

Опаковка                                                                                      15 кг 

    Арт. № 3773/3 

 
Anwendungstechnische Daten 

 
Разход                                                                                          около 0,8 кг суха смес/м² и 1мм дебелина на слоя 

Цвят                                                                                              сив 

Разход* 

Големина на гребена:             Разход на м²                              15 кг PCI Nanolight са достатъчни за около: 

- 4 мм                                      0,9 кг                                             16,6 м² 

- 6 мм                                      1,3 кг                                             11,5 м² 

- 8 мм                                      1,8 кг                                              8,3 м² 

- 10 мм                                    2,1 кг                                              7,1 м² 

Дебелина на лепилния слой                                                        от  1 до 15 мм 

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

Вода за разреждане за  

1 кг прах                                                                                        около 600 мл 

15 кг торба                                                                                    около 9,0 л 

Време за узряване на сместа                                                     около 3 минути 

Време за работа**                                                                       около 90 минути 

Време за лепене**                                                                       около 30 минути 

Време за втвърдяване** (върху слабо хигроскопични основи) 

- годен за стъпване след                                                            около 5 - 8 часа 

- годен за фугиране след                                                            около 5 - 8 часа 

- годен за пълно натоварване след                                           около 24 часа 

Температурна устойчивост                                                        - 30 °C до + 80 °C 

 

* Разходната норма се определя както от грапавостта на основата, така и от формата на керамиката, която ще се полага. Показателите 

важат при полагане на леко профилиран фаянс, теракота и гранитогрес върху варо-циментова мазилка или циментова замазка. 

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

 Зрялост на основата за 

полагане: 

- PCI Novoment M1 plus и 

съответно Novo ment-Z1-замазка: 

24 часа 

- PCI Novoment M3 plus и 

съответно Novoment-Z3-замазка: 

3 дни 

- циментова замазка: 28 дни 

- бетон: 3 месеца 

Основата трябва да бъде здрава, 

чиста и товароносима. Мазни 

петна, замърсявания и други 

разединяващи вещества следва 

да се отстранят.  

При полагане на открито основата 

трябва да има наклон минимум 

1,5 %. При полагане върху основи 

от мазилка, керамиката, която ще 

се полага трябва да е подходяща 

за целта и да са изпълнени 

изискванията на производителя на 

мазилката.  

Малки неравности в основата 

следва да се изравнят преди 

полагане с PCI Nanolight (до 

15 мм) или по-големи повърхности 

съответно с   PCI Nanocret 10/100, 

PCI Pericret, PCI Periplan или PCI 

Periplan fein. Дървени подове 

изравнете преди полагане с PCI 

Periplan extra. 

Силно хигроскопични 

циментови основи и порест 

бетон грундирайте с PCI 

Gisogrund, разреден с вода в 

съотношение 1 : 1. Шлифовани 

анхидритни замазки и гипсови 

течни замазки, както и гипсови 

основи и замазки от лят 

асфалт при вътрешно 

приложение грундирайте с 

неразреден PCI Gisogrund. 

Магнезитни замазки 

грундирайте с PCI Gisogrund 

404, разреден с вода в 

съотношение 1 : 1. 

При ограничени във времето 

работни процеси, грундирайте 

циментови и гипсови основи с 

PCI Gisogrund Rapid. 

Стари керамични покрития 

грундирайте с PCI Gisogrund 

303.  

Стари ПВЦ-покрития следва 

да са  здраво закрепени към 

основата, почистени от мазни 

петна и замърсявания и 

шлифовани. ПВЦ-покритията 

грундирайте с PCI Gisogrund 

303. 

Метални основи като стомана, 

алуминий  при вътрешно 

приложение, които не са 

изложени на натоварване от 

вода и влага, следва да са 

захванати здраво. 

Основата трябва да бъде 

почистена от ръжда и мазни 

петна. Грундирайте метала с  

PCI Gisogrund 303. 

Съдържанеито на остатъчна 

влажност при дървени 

плоскости и съответно OSB-

плочи трябва да е максимум 10 

%. Дървесните  (V100) и OSB-

плочи трябва да бъдат с мин. 

дебелина 25 мм за под, а за 

стена мин. 19 мм. Ъгловите 

фуги трябва да са минимум  8 

мм. 

Краищата на дървесните 

плоскости следва да се 

залепят.  

Дървесни и OSB-плочи в сухи 

помещения грундирайте с PCI 

Gisogrund 303, при помещения с 

водно натоварване грундирайте 

с PCI Wadian, а с PCI Lastogum 

хидроизолирайте, след което 

оставете да изсъхне грунда. 

Съдържанието на остатъчна 

влажност при прясно положени 

циментови замзаки с и без 

подово отопление не трябва да 

е повече от 4 %, а при 

анхидритни и гипсови замазки 

не повече от 0,5 %. За 

измерване използвайте CM-

уред. 
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Обработка 
 

  Забъркване на разтвора 

  1. Подгответе съответното 

количество вода (виж в таблицата) 

   в чист съд за бъркане. След което 

добавете сухата част и бъркайте с 

подходящ инструмент до 

получаване на хомогенна смес без 

бучки.   

  2. Оставете за около 3 минути да 

престои, след което разбъркайте 

още веднъж за кратко. 

Изравняване на неравности 

1. Разтворът можете да 

нанесете по обичайния начин с 

помощта на гребен.  

2. Върху изравнителната 

шпакловка по стената могат да 

се полагат плочки след около 5 

часа, а по пода след около 24 

часа.   

Полагане на плочки 

1. Първо нанесете тънък контактен 

слой върху основата с гладката 

страна на назъбена маламашка.  

2. След което нанесете разтвор 

върху пресния контактен слой. 

Нанесете само толкова разтвор, 

колкото може да бъде покрит с 

плочки в рамките на отвореното 

време за лепене.  

3. Плочите се полагат върху 

лепилния слой, като се нивелират 

и наместват с леко побутване.

Фугиране 
 

Циментови фугиращи маси 

  PCI Nanofug 

от  1мм широчина на 
фугата  

PCI Rapidfug 

1 –  10мм широчина на фугата,  бързо 

втвърдяваща  

 

Температура в  Теракота             ■                     ◊ 
помещението Фаянс 

 
                 ■                   ■ 

 гранитогрес              ▲                     ■ 

до + 10 °C Теракота                  ■                    ▲ 

 Фаянс 

 
                 ■                     ■ 

 гранитогрес                  ■                     ■ 
■ препоръчително                                     ▲ подходяща                                       ◊ подходяща само при определени условия 

 
 

 
3 до 20 мм широчина на фугата, 

специален циментов фугиращ 

разтвор, устойчив на високи 

натоварвания: 

 PCI Durafug NT 

 

1 до 6 мм широчина на 

фугата, геополимерна 

фуга при вътрешно 

приложение: 

 PCI Geofug 

2 до 20 мм широчина на фугата, 

водонепропусклив  и  устойчив на 

химикали фугиращ разтвор: 

 PCI Durapox NT 

 PCI Durapox NT plus 

Еластично фугиране 

 Температурни, ъглови 

(под/стена) и присъединителни 

фуги (строителен елемент/плочка, 

дърво/плочка) затворете еластично 

с PCI Silcofug E или PCI Silcoferm S. 
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Важно 
 

 Да не се обработва при 

температури под + 5 °C и над + 25 

°C, при вятър и силна слънчева 

светлина. 

 При полагане на плочки и плочи 

по стена върху стари керамични 

покрития на закрито, които на са 

изложени на водно натоварване, 

вместо грунд PCI Gisogrund 303, 

може да се използва PCI Nanolight  

като сцепителен мост; 

сцепителният мост трпябва да е 

втвърдил преди полагане на 

плочките. 

 При полагане върху стари 

керамични покрития на открито или 

в помещения, изложени на 

непрекъснато водно натоварване 

(например душове), нанесете 

сцепителния мост PCI Polyhaft и 

оставете да втвърди. 

 При хигроскопични основи се 

скъсява отвореното време за 

лепене (препоръка: грундирайте 

с PCI Gisogrund или PCI 

Gisogrund Rapid). 

 Вече втвърдилият PCI Nanolight 

не разреждайте с вода или със 

сухата част.  

 При полагане с PCI Nanolight на 

открито, използвайте комбинирания 

метод  (Buttering-Floating) или 

използвайте разливния лепилен 

разтвор PCI Nanoflott light или 

съответно PCI Rapidflott. 

 При полагане на керамика в 

басейни с PCI Nanolight, изчакайте 

да втвърди минимум 7 дни преди да 

напълните басейна с вода. 

 При полагане на стъклена мозайка 

в басейни, да се използва само 

такава, която е със залепена хартия 

или фолио на предната страна.  

 Прозиращата стъклена мозайка 

изглежда при полагане с PCI 

Nanolight малко по-тъмна. Ако това 

не се цели, следва да се изполва 

PCI Nanolight White (в сухи 

помещения неразреден, а в мокри 

помещения разреден с PCI 

Lastoflex) или PCI Durapox NT 

 За да може да се осигури по-добро 

фугиране в последствие, отстранете 

лепилния разтвор, попаднал във 

фугите . 

 При полагане на плочки и плочи 

по фасади, следва да се спазва 

DIN18 515-1   

 Замърсена керамика и 

инструменти почистете 

непосредствено след употреба с 

вода. При засъхване могат да се 

почистят само механично 

 При полагане на покрития от 

естествен камък използвайте 

следните лепилни разтвори: 

PCI Carralight  

PCI Carraflex 

PCI Carraflott NT или  

PCI Carrament  

 Съхранение: на сухо, да не се 

излага трайно при над + 30 °C. 

Отворени опаковки запечатайте 

веднага.  

 
 
 

Указания за безопасност 
 

PCI Nanolight съдържа цимент. 

Циментът реагира алкално с 

влага или вода за разреждане, в 

резултат на което са възможни 

възпаления на кожата и 

лигавицата. Съществува 

опасност от сериозно увреждане 

на очите, за това да се избягва 

контакт с очите, а също и по-

продължителен контакт с кожата. 

При попадане в очите изплакнете 

обилно с вода и незабавно 

потърсете лекарска 

консултация. При контакт с 

кожата изплакнете обислно с 

вода и сапун.  

Да се носят подходящи защитни 

ръкавици и очила/маска при 

работа с продукта.  

Да се пази далеч от достъпа на 

деца. При поглъщане, 

потърсете незабавно лекарска 

консултация и покажете 

техническата карта на продукта.   

Беден на хромати. 

Giscode ZP 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


