Voor bouwprofessionals

Decoratieve,
witte egalisatiemortel

PCI Periplan® White
Artistieke uitstraling door toevoeging
gekleurde chips en pigmenten
n Kleureffecten zoals

gewolkt of marmer

n Terrazzo-look

met gekleurde chips

n Geschikt voor vloerverwarming
n Slijtvast en gemakkelijk te reinigen
n Zeer emissiearm

www.PCI-Afbouw.nl

Decoratieve, witte egalisatiemortel

PCI Periplan® White
Onbeperkte artistieke
mogelijkheden door met
pigment in te kleuren of
chips in te strooien

In één oogopslag
n

Basiskleur wit

Met marmer-effect
n

n

In terrazzo-look

Met gekleurde chips

Prachtige kleuren en effecten

n
n

n
n

Door de toevoeging van kleurpigment kunnen prachtige vloeren met
kleureffecten worden gelegd.
Gekleurde chips geven de vloer een
terrazzo-look.
De pigmenten moeten geschikt zijn
voor cementhoudende mortels.
PCI heeft MIXOL oxyde-pigmenten
getest. In onderstaande tabel geven
wij de resultaten weer.

n
n
n

n

Microvezelversterkte,
cementhoudende afwerkingslaag
voor binnenshuis
Op draagkrachtige vloeren, zoals beton,
zandcement of anhydriet
Geschikt voor vloerverwarming
Zeer emissiearm
Voor belasting door personen en licht verkeer
met luchtbanden
Voldoet aan EN 13813: CT-C20-F5
Laagdikte van 3 tot 8 mm
Gemakkelijk aan te brengen, goede vloei
Beloopbaar na ca. 4 uur
Behandelen met (oxan)olie of impregneermiddel.
Of slijtvaste, UV-bestendige verzegeling PCI Zemtec Top
of PCI Finopur aanbrengen.
Verpakking: zak van 20 kg

Kijk voor meer informatie over PCI Periplan White
op www.PCI-Afbouw.nl of bel 088 47 666 47 voor
een vrijblijvend technisch advies.

MIXOL® kleurpigmenten die geschikt zijn als toevoeging voor PCI Periplan White
MIXOL®
Kleurnr.

3
Oxydereebruin

4
Oxyderood

5
Oxydeoker

14
Oxydegroen

19
Oxydekamel

20
Oxydekastanje

21
Oxydeterrabruin

22
Oxydetabak

23
Oxydedonkerbruin

24
Oxydesteengrijs

29
Oxydebriljantzwart

30
Oxydebriljantgeel

31
Oxydebriljantgroen

32
Oxydebriljantblauw

0,25 gew. %*

0,5 gew. %*

1,0 gew. %*

2,0 gew. %*

4,0 gew. %*

* De vermelde percentages zijn gewichtsdelen. Gedrukte kleuren kunnen enigszins afwijken van werkelijke kleuren. Afhankelijk van de nabehandeling, bijv. door verzegelen, kan de kleur
intensiever worden. Toevoeging kan tot 4% van het gewicht, maar kijk ook op de kleurenkaarten van de pigmentleverancier. Maak altijd vooraf een testvlak om de juiste hoeveelheid
pigment te kunnen bepalen.

