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PCI Nanofug® Premium
Flexibele voegmortel voor alle tegels en
alle soorten natuursteen
Fijn oppervlak en fraaie kleuren voor
hoogwaardige voegen
n In 28 kleuren
n Brandt niet aan op de tegel
n

www.pci-afbouw.nl

PCI Nanofug® Premium

Een prachtige voegmortel
PCI Nanofug® Premium biedt met de vele goede eigenschappen
een groot aantal voordelen. De premiumvoegmortel is geschikt
voor alle keramische tegels en alle soorten natuursteen. En het
product is een goede keus door de optische en technische
kenmerken.

Premiumvoordelen
n

Nieuw: nu in 28 kleuren – afgestemd op de actuele trends
voor tegels, in verschillende grijze en bruine tinten

n

Een fijn oppervlak met prachtige kleuren, voor voegen
met een hoge kwaliteit

n

Lange verwerkingstijd van ca. 40 minuten en al na
ca. 2 uur beloopbaar

Dat parelt
Water parelt van het oppervlak af.
Dat bevordert de hygiëne. Hechtende
vuildeeltjes verdwijnen weer bijna

Overzicht van de voegkleuren

voegmortel bevordert het af parelen.

20 Wit

11 Jasmijn

43 Pergamon

12 Anemoon

Geef vuil geen kans

44 Topaas

27 Jurabeige

Een volgend voordeel van de

23 Lichtgrijs

02 Bahamabeige

oppervlaktestructuur van

16 Zilvergrijs

53 Oker

PCI Nanofug® Premium is de

18 Manhattan

03 Caramel

eenvoudige reiniging. Vuil zet zich

21 Heldergrijs

Nieuw

54 Ahorn

niet vast en kan eenvoudig weer

22 Zandgrijs

Nieuw

55 Notenbruin

worden verwijderd.

31 Cementgrijs

Nieuw

56 Terrabruin

19 Basalt

Nieuw

57 Reebruin

Bestand tegen (zure) reinigers

05 Middelbruin

Vooral zure reinigingsmiddelen, die

47 Antraciet
61 Leisteengrijs

Nieuw

58 Mahonie

vaak worden gebruikt om kalkresten

40 Zwart

Nieuw

59 Mokka

te verwijderen, zijn schadelijk voor

41 Donkerbruin

cementhoudende voegen. Maar dit

60 Zwartbruin

geldt niet voor PCI Nanofug® Premium.

Nieuw

Door de structuur en de samenstelling
hebben deze reinigers nauwelijks
invloed op de premiumvoegmortel.

Ook voor
natuursteen

Weert schimmels
Door een natte en warme omgeving
zoals in een badkamer, vermeerdert
het aantal schimmels en bacteriën.
PCI Nanofug® Premium is door de
samenstelling hiertegen beschermd.
Dit werd bevestigd door het
onafhankelijke Fraunhofer Institut IGB
in Duitsland.
Gedrukte kleuren kunnen
afwijken van de werkelijke
kleuren
Voegbreedte: 1 – 10 mm

9712/0119/7,5 SaWe

Nieuw

vanzelf. De fijne structuur van de

