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PCI Durapox® Premium
Epoxyvoegmortel die even smeuïg te verwerken
is als een cementaire voegmortel
Met gemak aanbrengen – met één hand
n Wassen zonder epoxysluier i.c.m. PCI Durapox® Finish
n In 17 prachtige kleuren voor een mooi design
n

www.pci-afbouw.nl

PCI Durapox® Premium

Eenvoudig afvoegen – zoals bij een
cementhoudende voegmortel
De epoxyvoegmortel PCI Durapox® Premium kan op dezelfde eenvoudige
manier worden verwerkt als een cementhoudende variant. Eenvoudig,
zelfs met één hand. En zonder epoxygereedschap. De verpakking van
2 kg is ideaal voor toepassing in drempelvrije douches van 1 tot 2 m² of
voor andere kleine oppervlakken zoals in de keuken.
Deze voegmortel is vooral geschikt voor toepassingen waar een mooi en
duurzaam resultaat verwacht wordt. Geschikt voor tegels, mozaïek, tegels
met lage wateropname en in situaties met hoge water- en chemische
belasting. Voor wand en vloer.

Premiumvoordelen
n

Zeer smeuïge verwerking, zoals een cementhoudende voegmortel

n

Wassen zonder achterblijvende epoxysluier in combinatie

Zeer eenvoudig aan te brengen zonder achterblijvende
epoxysluier. Geen epoxygereedschap nodig. Na 10 tot
45 minuten met een sponsbord emulgeren en daarna
wassen.

met PCI Durapox® Finish
n

In 17 prachtige kleuren, voor individuele designs

n

Zeer eenvoudig te reinigen en bestand tegen zure reinigingsmiddelen

Overzicht van de voegkleuren
01 Briljantwit

11 Jasmijn
02 Bahamabeige

43 Pergamon

03 Caramel

23 Lichtgrijs
16 Zilvergrijs

Nieuw

55 Notenbruin

21 Heldergrijs

Nieuw

57 Reebruin

22 Zandgrijs

05 Middelbruin

31 Cementgrijs

41 Donkerbruin

Voor de laatste wasbeurt na ca. 60 minuten vloeibare
PCI Durapox® Finish op het oppervlak sproeien. Of in
plaats daarvan poeder PCI Durapox® Finish aan het
waswater toevoegen.

19 Basalt
47 Antraciet
40 Zwart

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van
de werkelijke kleuren
Voegbreedte: 1 – 20 mm

Vervolgens met een sponsbord de sluier verwijderen en
het oppervlak schoonmaken.

PCI Durapox® Finish
Washulp voor epoxyvoegmortels
n

Sproeifles van 500 ml

n

Emmer van 750 g, geconcentreerd
om aan waswater toe te voegen

9619/0119/7,5 SaWe
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Nieuw

