Epoxidová spárovací hmota nové generace
Každý, kdo někdy spároval „epoxidem“, jistě potvrdí, že to byla práce
za trest. Hutná zapáchající hmota,
jejíž zapracování do spár bylo téměř
nadlidským úkolem. O jejím dočišťování ani nemluvě. Neustálá výměna hub, používání „padů“ a různých
„zaručených“ receptů na domácí
chemii pro dočištění plochy dělaly
z tohoto chemicky nejodolnějšího
materiálu doslova noční můru pro
jeho zpracovatele.
Značka PCI vždy patřila mezi průkopníky ve stavební chemii a vývoj
epoxidové spárovací hmoty nové
generace byl její velkou výzvou. Již
před několika lety jsme přišli na trh
s epoxidovými spárovacími hmotami
PCI Durapox® NT a NT Plus,
u kterých byl klasický zápach eliminován na minimum a bylo podstatně
zjednodušeno zapracování do spár.
Po dalších letech vývoje dnes
můžeme být právem hrdi na to, co
se našim kolegům ve vývojových
laboratořích podařilo!

Značka PCI letos přichází
s unikátní novinkou, kterou je
epoxidová spárovací hmota
PCI Durapox® Premium.
Při návrhu receptury byla brána
v potaz všechna negativa klasických
epoxidových spárovacích hmot a
byly nastaveny jasné parametry,
kam by nový výrobek měl směřovat.
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Na základě několikaletého vývoje byl
tak vytvořen produkt, který se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

PCI Durapox® Premium je:

 perfektně zpracovatelný
(stejně jako cementové hmoty)
 skvěle čistitelný
(stejně jako cementové hmoty)
 s dlouhou dobou zpracování
cca 60 min.
 prakticky bez zápachu
 bez nutnosti používat speciální
nářadí
 s extrémní chemickou a
mechanickou odolností
 nanostrukturální
 v deseti odstínech
 ve spojení s PCI Durapox® Finish
(speciálním prostředkem pro
finální dočištění celé plochy)
bez jakéhokoli šlemu

PCI Durapox® Premium umí:

 odolávat horké páře
 odolávat horkému oleji ze smažení
 odolávat plísním a mikroorganismům
 zabraňovat ulpívání vodního
kamene
 nepropouštět vodu
 vyplňovat spáry od 1 do 20 mm
 odolávat vysoce agresivním
chemikáliím
Všechny výše zmíněné vlastnosti
předurčují tento produkt pro použití
všude tam, kde je kladen vysoký
nárok na perfektní designovou spáru,

ať se již jedná o plochu za kuchyňskou linkou, koupelnu nebo veřejné
wellness. Vysoká odolnost proti vodním párám, odstřiku horkých kapalin,
včetně olejů, umožňuje použít tuto
spárovací hmotu nejen v privátním,
ale i veřejném sektoru.
Nová spárovací hmota se rovněž
nezastaví ani před vysokými koncentracemi chemických látek. Je možné
jí použít jak v potravinářských provozech, nemocnicích, ve veřejných
koupalištích, ale třeba i v chemických
provozech, kde jsou koncentrace
chemických látek velmi vysoké.
PCI Durapox® Premium je vysoce
odolnou epoxidovou spárovací
hmotou, která si díky svým vlastnostem jistě získá široké spektrum
zákazníků. Jednoduché zpracování
je přímo určeno pro všechny zpracovatele, barevná škála, trvanlivost
a bakteriální odolnost zajisté osloví
všechny investory.

