
Nakupte vybrané samonivelační a opravné stěrky PCI
a získejte ihned míchací zařízení od Janseru za 1 Kč*



DES 38
Tenkovrstvý samo- 
nivelační potěr
pro vrstvy od 4 do 40 mm. 
Velmi vhodný při rekon-
strukcích. Vytváří hlad-
ký povrch a je vhodný 
i pro následné lepení 
parket. Pochozí po cca 
3 hodinách. Vhodný na 
podklady s podlahovým 
topením a pro zatížení 
kolečkovou židlí.

NSP 40
Samonivelační 
stěrka
pro vyrovnání nerovností 
od 1 do 15 mm v jed-
nom pracovním kroku. 
Pod plovoucí podlahy, 
textilní krytiny, krytiny 
z PVC, přírodního linolea 
a gumy. Pochozí po cca 
3 hod. Vhodná pod koleč-
kové židle a podklady 
s podlahovým topením. 
Čerpatelná.

CSP 41
Kalciumsulfátová 
samonivelační stěrka
pro vyrovnání nerovnos-
tí od 3 do 40 mm před 
pokládkou textilních a 
elastických podlahových 
krytin (PVC, přírodní lino-
leum) a plovoucích pod-
lah. Pochozí po cca 3 hod.
Vytvrzuje bez pnutí. Vhodná 
pro podklady s podlahovým 
topením i pro zatížení 
kolečkovou židlí.

 CSP 43
Kalciumsulfátová 
stěrka
pro vyrovnání nerovnos-
tí od 1 do 20 mm před 
pokládkou textilních a 
elastických podlahových 
krytin (PVC, přírodní lino-
leum) a plovoucích pod-
lah. Pochozí po cca 3 hod. 
Vytvrzuje bez pnutí. Leh-
ce zpracovatelná.  
Čerpatelná.

OSP 31
Objektová stěrka
pro vyrovnání nerovností od  
0,5 do 10 mm. Pro všechny typy 
měkkých podlahových krytin. 
Pochozí po cca 3 hodinách. 
Vhodná na podklady s podla-
hovým topením. Od 1 mm tloušť-
ky vrstvy vhodná pro používání 
kolečkových židlí.

USP 32
Univerzální stěrka
pro vyrovnávání nerovností od 
0,5 do 25 mm. Pro všechny typy 
podlahových krytin. Pod lepené 
parkety a laminát již od 2 mm 
tloušťky vrstvy. Pochozí po cca  
3 hodinách. Vhodná na podklady 
s podlahovým topením. Od 1 mm 
tloušťky vrstvy vhodná pro použí-
vání kolečkových židlí.

USP 32 S
Rychlá univerzální stěrka
pro vyrovnávání nerovností od 
0,5 do 40 mm. Rychleschnoucí 
s možností přidání křemičitého 
písku. Pochozí již po cca 2 hod. 
Pevnost v tlaku 40 MPa. Vhod-
ná na podklady s podlahovým 
topením. Od 1 mm tloušťky vrstvy 
vhodná pro používání kolečkových 
židlí.

SSP 33
Rychlostěrka
pro vyrovnání nerovností od  
0,5 do 10 mm. Pokládka textilních 
podlahovin možná již po cca  
90 min. Pokládka nepropustných 
podlahovin a parket již po cca  
2 hodinách. Pochozí po cca  
1 hodině. Od 2 mm tloušťky vrstvy 
vhodná i pro lepení parket a lami-
nátu. Vhodná pro používání koleč-
kových židlí od 1 mm tl. vrstvy.

HSP 34
Stěrka  
pro dřevěné podlahy
Nivelační stěrka obsahující 
AR skleněná vlákna. Slouží 
pro vyrovnávání nerovností od 
3 do 60 mm. Vhodná k zalévání 
tenkovrstvého vodního a elektric-
kého topení. Pro následné lepení 
všech typů podlahovin. Vhodná 
na dřevěné a „nervózní“ podkla-
dy. Pochozí po cca 3 hodinách.

STL 39
Opravná stěrka lehčená
pro vyrovnávání nerovností od 0,5  
do 50 mm. Pro vyrovnávání šikmých 
ploch, schodů, podest apod. Po-
chozí po cca 45 minutách, brousi-
telná po cca 1 hodině. Pokládka 
paropropustných krytin po cca  
1 hodině. Pokládka dřevěných 
parket po cca 4 hodinách při 5 mm
tloušťce vrstvy. Velmi nízká spo-
třeba pouze 1,2 kg/m2 při mm 
tloušťce vrstvy. 

Nakupte 15 nebo 20 palet vybraných stěrek PCI 
a získejte profesionální míchací zařízení od Janseru za 1 Kč!
Podmínky akce naleznete na následující straně.

Míchadlo Ecomix R 1600

příkon 1600 W

2 rychlosti

otáčky 180–300/300–600 min

upínání M14

hmotnost 8,66 kg

Míchací vozík

plynule nastavitelná výška rukojeti

jednoduše a rychle rozložitelný

možnost rozmíchat až tři 25kilové  
pytle stěrky najednou

se speciální míchací metlou

bezprašná technologie

bezprašná technologie bezprašná technologie



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

 

Při závazném objednání stěrky NSP 40, CSP 41, CSP 43, DES 38, OSP 31, USP 32, USP 32 S, HSP 34,
SSP 33 nebo STL 39 v libovolné kombinaci v termínu od 1. 1. do 15. 11. 2018 nebo do vyčerpání zásob 
v celkovém množství:

20 palet – získáte profesionální míchací zařízení včetně vozíku od Janseru za 1 Kč*

15 palet – získáte profesionální míchací vozík od Janseru za 1 Kč*

Akce platí výhradně pro zpracovatelské firmy**, které odeberou požadované množství vybraných produktů 
PCI pro podlaháře u smluvních VO partnerů BASF stavební hmoty ČR s.r.o.

*V případě, že do konce termínu nedojde k odběru požadovaného množství materiálu, bude odběrateli 
 doúčtována částka ve výši 15 000 Kč.

**Zpracovatel je povinen dodat do 15. 11. 2018 kompletní agendu potvrzenou smluvním VO partnerem 
  společnosti BASF stavební hmoty ČR s.r.o. o odběru uvedených produktů v závazném množství

   
Petrovi Netolickému (technický poradce PCI) e-mail: petr.netolicky@basf.com, tel.: +420 724 532 473.

Další informace Vám poskytnou odborní a techničtí poradci PCI zodpovědní za systém PCI pro podlaháře.

Mám zájem o produkty PCI a profesionální míchací techniku Janser zdarma

Závazně tímto objednávám 20 palet stěrky NSP 40, CSP 41, CSP 43, DES 38, OSP 31, USP 32, USP 32 S, HSP 34, 
SSP 33 nebo STL 39 dle výše uvedených podmínek a získávám profesionální míchací zařízení od Janseru za 1 Kč*.

Závazně tímto objednávám 15 palet stěrky NSP 40, CSP 41, CSP 43, DES 38, OSP 31, USP 32, USP 32 S, HSP 34, 
SSP 33 nebo STL 39 dle výše uvedených podmínek a získávám profesionální míchací vozík od Janseru za 1 Kč*.

Odběratel: ..………………………..……………….……………….……………….……………….……………….…

Kontaktní údaje: ..………………………..……………….……………….……………….……………….…………. 

V…..………………………. dne …………….……    

Podpis ………….……………….………………….

Mimořádná akce na vybrané samonivelační a opravné 
stěrky PCI


