Voor bouwprofessionals

Nieuwe technologie maakt het mogelijk

De beste generatie PCI Flexmörtel !

PCI Flexmörtel S1
®

PCI Flexmörtel S2
®

1www.PCI-Afbouw.nl

PCI Flexmörtel S1 en PCI Flexmörtel S2
®

®

Veranderende tijden –
verbeterde producten
PCI Flexmörtel – door de prima eigenschappen ondertussen

Ook de toepassingsmogelijkheden en de gestelde eisen nemen

een bekend fenomeen als flexibele tegellijm. Nu heeft PCI een

toe: wand en vloer, grote en steeds zwaardere tegels of platen en

nieuwe generatie van deze mortel ontwikkeld – de beste gene-

vele verschillende ondergronden.

®

ratie aller tijden.
Een vakkundige verwerker moet met alle eisen kunnen omgaan
Tijds- en kostendruk bepalen steeds meer de werkzaamheden

– bij voorkeur met een sterke partner: met PCI.

in de bouw – bij gelijkblijvende of zelfs hogere kwaliteitseisen.

De nieuwe PCI Flexmörtel S1 en PCI Flexmörtel S2 zijn dé

Een vakbekwame verwerker komt dan voor het dilemma te

oplossing voor vele problemen die door o.a. tijdsdruk zouden

staan goed werk af te leveren en later met zijn kosten niet uit

kunnen ontstaan. Deze tegellijmen kunnen universeel worden

te komen. Of een compromis te zoeken waaronder de kwaliteit

toegepast, maar zijn vooral van voordeel op lastige onder-

kan lijden en waardoor hij later klachten kan krijgen over het

gronden – met name onder tijdsdruk - dus bij hoge restvocht-

opgeleverde werk.

gehaltes en op jonge cementdekvloeren.

180.000.000 m
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®

®

Garantie van PCI
Als PCI iets belooft, dan staat het bedrijf ook achter deze belofte. Indien verwerkt zoals beschreven in de productinformatie,
garanderen wij dat PCI Flexmörtel S1 en
PCI Flexmörtel S2 zullen bijdragen aan

Al
30 jaar
populair
en
succesvol

een lange levensduur van het keramiek.
Daarop geven wij garantie.

SmartMortarSolutions

De technologie die PCI gebruikt in de beide types PCI
Flexmörtel is niet alleen de beste, maar krijgt van ons ook het
label „smartmortarsolutions“. Daarmee geven wij
aan, dat de verwerker te
maken heeft met bijzonde-

PCI Flexmörtel

®

Bij de introductie een innovatie, ondertussen een echte
blijver. Vooral als je ziet hoe groot het oppervlak is
waarvoor PCI Flexmörtel ondertussen is gebruikt:
180.000.000 m !
®
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S M A RT m o r ta r
solutions

re eigenschappen en een
hoogwaardig

resultaat.

Wij realiseren dit door een
zorgvuldig samengestelde receptuur, gebaseerd op innovatie
en vele jaren kennis en ervaring.

BETROUWBAAR

kwaliteit
BEHEERSBARE

TIJD

Kosten

Voldoet aan
Voldoet aan
volgens
volgens

dagen

S M A RT m o r ta r
solutions

S M A RT m o r ta r
solutions
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Hoog restvochtgehalte?
Geen probleem!

Voldoet aan

S M A RT m o r ta r
solutions
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volgens

PCI Flexmörtel S1
®

De beste PCI Flexmörtel
aller tijden!

®

Voldoet aan

volgens

Met de nieuwe tegellijm

PCI Flexmörtel S1 heeft PCI de

En keramiek kan al worden verlijmd op cementdekvloeren

cementtechnologie nieuw leven ingeblazen. Een speciale com-

als het restvochtgehalte maximaal 4% is, gemeten met CM-

binatie van toevoegingen geeft de zeer flexibele tegellijm nieuwe

apparaat.

®

eigenschappen, die zelfs ver boven de eisen in normeringen uit
gaan. Daarmee wordt PCI Flexmörtel S1 de beste PCI Flex-

Een groot voordeel, dat tijdsbesparing en daarmee een gunsti-

mörtel aller tijden.

gere prijs/kwaliteitverhouding oplevert.

®

Nu kunnen grootformaat tegels en nieuwe soorten keramiek
eenvoudig en probleemloos worden gelijmd. Dat geldt ook voor

Alle voordelen samengevat:

grootformaat tegels met lage wateropname op de wand. Het

• Voor het flexibel verlijmen van tegels en platen, zowel binnen

standvermogen is uitstekend. Dat maakt de tegellijm geschikt
voor vele toepassingen en ondergronden.

als buiten, op wand en vloer.
• Hoog standvermogen, grootformaat vloertegels zakken
niet weg in het lijmbed en grootformaat tegels op de wand

Een bijzondere eigenschap is de opname van horizontale
krachten, die bijvoorbeeld optreden bij temperatuurschomme-

zakken niet.
• Zeer emissiearm, GEV EMICODE EC1 Plus R.

lingen en krimp.

PCI Flexmörtel S1 is smeuïg in de verwerking...
®

...en heeft een zeer goed standvermogen, ook bij grootformaat
tegels op de wand.
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Jonge cementdekvloer?
Al snel keramiek
verlijmen!

Voldoet aan

S M A RT m o r ta r
solutions
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volgens

dagen

PCI Flexmörtel S2
®

De sterkste PCI Flexmörtel
aller tijden!

®

Voldoet aan

volgens

dagen

PCI heeft op basis van de bewezen technologie van PCI Flex-

Dankzij de uitstekende producteigenschappen kan keramiek

mörtel de nieuwe S2-technologie ontwikkeld. Met als resultaat

al op cementdekvloeren worden gelijmd zodra deze (goed)

een nieuwe, zéér flexibele tegellijm, PCI Flexmörtel S2 – de

beloopbaar zijn, gemiddeld na ca. 3 dagen. Daarmee kan tijd

sterkste PCI Flexmörtel aller tijden.

worden bespaard in de bouwvoortgang.

Deze tegellijm is universeel inzetbaar. Maar de hechtsterkte is

Alle voordelen samengevat:

ruim tweemaal zo hoog als vermeld in de norm (1 N/mm²)!

•		Voor het verlijmen van tegels en platen, zowel binnen als

®

®

Optimaal inzetbaar om horizontale krachten op te vangen en

buiten, op wand en vloer.

daarmee toepasbaar in kritische situaties. Zoals het verlijmen

• Zeer hoge hechtsterkte en zeer flexibel.

van grootformaat platen op vloerverwarming of toepassing

• Hoog standvermogen, grootformaat vloertegels zakken niet

buitenshuis.

weg in het lijmbed.
• Zeer emissiearm, GEV EMICODE EC1 Plus R.

PCI Flexmörtel S2 kan als standvaste of vloeibedconsistentie
worden aangemaakt...
®

...waarbij het formaat van de tegels de keuze van de lijmkam
bepaalt.
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Voor bouwprofessionals
BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC

PCI voor bouwprofessionals
Het merk PCI staat al meer dan 50
jaar garant voor een hoge kwaliteit en
uitstekende verwerkingseigenschappen.

Oosterhout N.Br.
T +31-88-47 666 47
F +31-162-42 96 94

Vanuit België :
T +31-162-47 66 88
F +31-162-42 96 94
www.PCI-Afbouw.nl
PCI-Afbouw@basf.com

Agent voor

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
D-86159 Augsburg
Vanuit Nederland :
T +31-88-47 666 00

De systemen zijn ontwikkeld
voor professionele gebruikers
en omvatten o.a.
•
•
•

Primers
Tegellijmen
Voegmortels

•
•

Voegkitten
Egalisatiemortels, uitvlakmortels,
ontkoppelings- en versterkingsmatten

•	Reparatie- en snelmontagemortels,
waterplug
• Aangiet- en ondersabelingsmortels
• Waterdichtingssystemen voor natte
ruimte, balkon, terras en zwembad,
(kimpasta, kimband,
dichtmanchetten, binnen- en
buitenhoeken, afdichtingsmatten)
• Waterdichtingssystemen voor
kelder en gevel
• Snelbouwsystemen
(douche-elementen en
XPS-hardschuimplaten)
• Bouwchemische producten
(kleurstoffen, vezels, oliën)
•	Reinigingsmiddelen

Wij breiden ons assortiment regelmatig
uit met producten die zijn gebaseerd
op de nieuwste technologieën, zoals
nanotechnologie.
Onze snel uithardende, stofarme en
lichtgewicht systemen zijn hieruit
voortgekomen.

F +31-88-47 666 99
Vanuit België :
T +49-2388-349 130

technische adviezen, tips en
instructiefilms.
04-2014
09-2012

F +49-2388-349 156

Kijk op www.PCI-Afbouw.nl
voor brochures, productinformatie,
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