Voor bouwprofessionals

Sterke en duurzame systemen
voor herstel in aardbevingsgebieden

n

Buitenmuren

n

Kelders en funderingen

n

Balkons en betonnen vloeren

n

Binnenwanden en –vloeren, tegelwerk

n

Veestallen en industriële ruimtes

www.PCI-Afbouw.nl

PCI – uw partner in goede en slechte tijden
Schade aan woningen en andere gebouwen, zoals na aardbevingen, heeft een grote impact voor de bewoners. Zij
zullen het waarderen als het bouwbedrijf de renovatie binnen een korte tijdsduur kan realiseren. Daarnaast is het van
belang het herstel van een gebouw vakkundig en met hoogwaardige en sterke bouwproducten uit te voeren, zodat
de kans op nieuwe schade zo klein mogelijk of zelfs nihil is.
PCI heeft als technologisch voorloper binnen de branche vele innovatieve producten ontwikkeld en beschikt over
alle mogelijkheden om het bouwbedrijf te ondersteunen bij de herstelwerkzaamheden, van de planning tot en met
de uitvoering.

Kwaliteit en snelle werkvoortgang

Samenwerking binnen de bouwkolom

Bij zware belastingen, zoals het optreden van scheuren en
verzakkingen, moet worden gekozen voor scheuroverbruggende, flexibele producten, met een ontkoppelende
werking en een zeer goede hechtsterkte. PCI heeft al deze
producten in verschillende varianten in haar assortiment.
Zowel de aannemer als de bewoner kunnen profiteren van
onze “snelle systemen”. Korte uithardingstijden, dus korte
wachttijden tussen de verschillende werkzaamheden,
betekenen minder tijdsbelasting, minder arbeidskosten en
minder wachttijd voor de bewoner.

PCI ziet zich als partner van de diverse partijen in de bouw.
Wij werken nauw samen met de architect, aannemer en
verwerker van onze producten. Hun wensen en eisen zetten
wij om naar praktische oplossingen. Ook bij schades na
aardbevingen zullen wij gezamenlijk zoeken naar de meest
duurzame en snelle herstelmethode. Daarnaast moeten bij
bouwprojecten in een aardbevingsgebied bij nieuwbouw of
renovatie ook preventief scheuroverbruggende en sterke
producten worden ingezet. Want voorkomen is beter dan
genezen.

Advies, technische begeleiding en garantie

Meer informatie?

Een project begint met een beoordeling ter plaatse, waarna
wij een vrijblijvend en kosteloos technisch advies verstrekken. Daarin beschrijven wij de ondergrondsituatie en geven
wij een overzicht van de producten die het meest geschikt
zijn voor de gewenste toepassing. Voor de verwerkers van
onze producten kunnen wij speciale technische trainingen
verzorgen, zodat zij precies weten op welke wijze de productapplicatie tot een optimaal en duurzaam resultaat leidt.
Tijdens het werk verzorgen wij technische ondersteuning en
zodra blijkt dat onze producten op correcte wijze zijn aangebracht, verstrekken wij een projectgarantie van 10 jaar.

Deze brochure geeft een selectie weer van de producten en
systemen die geschikt zijn voor (preventief) herstel in regio’s
waar aardbevingen plaatsvinden. Op onze website vindt u
verdere informatie, zoals (technische) brochures, productinformatie, verwerkingsfilms, verbruiksberekenaar en STABUbestekteksten.
Maar aangezien elke situatie uniek is, raden wij u aan ons te
vragen een vrijblijvend advies voor uw project uit te brengen.
Dan bent u er zeker van dat u een optimaal en duurzaam
resultaat zult verkrijgen.
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Buitenmuren
Metselwerk

Pleisterwerk

Beton

RVS-staafjes
verankeren met
PCI Barrafix 920

Beschadigd pleisterwerk
wegkappen
Ondergrond ontdoen van
vuil en stof

Beschadigd en los
zittend materiaal
verwijderen. De
ondergrond ontdoen
van vuil en stof.

Voegen uitkrabben
en vuil verwijderen

Uitvlakken
met
PCI Pericret

Constructief herstel
Scheuren injecteren
met PCI Apogel E

Voegen vullen
met vulmortel
PCI
Bohrlochsuspension

Fijn afwerken
met
PCI Barrafill L
(lichtgrijs of donkergrijs)

TIP
Breng op de gevel een ontkoppelend en geventileerd tegelsysteem aan.
Dit bestaat uit CeraVent-matten die worden gelijmd en
verankerd, mortels van PCI en tegels van Agrob Buchtal.
Kijk voor informatie op onze website.

Gaten en oneffenheden vullen met
gecertificeerde
reparatiemortel
PCI Nanocret R4
Cosmetisch herstel
Repareren in een
dikke laag met
PCI Polyfix Plus L

Alternatief bij
grote oppervlakken:
PCI Nanocret R2

Repareren in een
dunne laag met
PCI Nanocret FC

Alternatief:
PCI Barrafill L,
verkrijgbaar in
twee kleuren
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Wand, vloer en plafond van kelders
Ondergrond

Afdichten en pleisteren

Beschadigd en los zittend
materiaal verwijderen.
Ondergrond ontdoen van
vuil en stof.

Het oppervlak uitvlakken
PCI Pericret

Voorbehandeling

Afdichtingsmortel
PCI Barraseal
aanbrengen

Watervoerende scheuren
injecteren met PU-injectiehars
PCI Apogel PU
en
PCI Apogel E
Optie:
Vochtige scheuren vullen
met waterplug
PCI Polyfix 30 Sek.
Een spatlaag aanbrengen
met de hechtbrug
PCI Saniment HA

PCI Saniment Super
als pleisterlaag
toepassen

Als fijne afwerkingslaag:
PCI Saniment FP
in de kleur oudwit

Kelderbuitenmuren en funderingen (onder het maaiveld)
Scheuren in muren kunnen vanaf binnenkant worden gerepareerd zoals hierboven aangegeven. Aan de
buitenkant kunnen betonreparatiemortels worden ingezet.
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TIP

TIP

Herstel en afdichting
van kelders vergt
productkennis en
elke situatie is anders.
Vraag ons daarom
altijd naar een
maatwerkadvies.

Herstel de waterdichting op de
buitenmuren met
een bitumen waterdichtingslaag of mat.
Kijk op onze website
bij de verschillende
types PCI Pecimor.

Buitenvloeren
Ondergrond
Beschadigd en los zittend
materiaal verwijderen.
Ondergrond ontdoen van
vuil en stof.

Ondergrondvoorbehandeling
Betonnen vloeren
en balkons
Scheuren injecteren
met PU-injectiehars
PCI Apogel E

Kleine scheuren
vullen met
PCI Barrafill L

Oppervlak
repareren met
PCI Nanocret R2

Voor alle ondergronden geldt dat deze
schoon, draagkrachtig, vrij van stof en
hechtingsverstorende verontreinigingen
moeten zijn. Scheuren en oneffenheden
moeten worden gevuld c.q. uitgevlakt.
Afhankelijk van de toepassing kan het
nodig zijn een primer of een spat/
schraaplaag aan te brengen. Onder
tegelwerk moet de ondergrond vlak
genoeg zijn. Vaak moet deze worden
voorbevochtigd voordat een cementhoudende mortel, zoals een reparatiemortel, wordt aangebracht. Bij betonreparatie moet de ondergrond soms nog
worden opgeruwd totdat het toeslagmateriaal zichtbaar is. Houd ook rekening met de voor een product optimale
verwerkingstemperatuur.
Raadpleeg altijd de productinformatie
van het desbetreffende product. Deze
vindt u op onze website of op de app.

TIP
Op een balkon de ondergrond ontkoppelen
en afdichten met de mat PCI Pecilastic U.
Of de scheuroverbruggende, ontkoppelende
waterdichte coating PCI Seccoral 2K Rapid
aanbrengen. Op wandaansluiting kimband PCI
Pecitape 120 of PCI Pecitape Objekt plaatsen.
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Veestallen en industriële ruimtes
Ondergrond

Egaliseren van bedrijfsvloeren

Beschadigd en los zittend
materiaal verwijderen.
Ondergrond ontdoen van
vuil en stof.

Egaliseren met slijtvaste
en zelfnivellerende
egalisatiemortel
PCI Zemtec 1K

Voorbehandeling

Optie:
PCI Periplan Multi,
vezelversterkte
egalisatiemortel met
hoge druksterkte

Scheuren injecteren
met PU-injectiehars
PCI Apogel E

Een hechtbrug aanbrengen
met PCI Repahaft

Het oppervlak
nat-in-nat herstellen
met slijtvaste
reparatiemortel
PCI Repament

TIP
Technische brochures
Kijk voor meer technische informatie per
toepassing in onze brochures.
“PCI-bouwtechniek” behandelt betonreparatiemortels en afdichtingmortels voor kelders,
dekvloeren, vloeregalisatiemortels en –verzegelingen, montage- en snelcementmortels
en bestratings(voeg)mortels.
“PCI-techniek voor tegels en natuursteen”
geeft een overzicht van waterdichtings- en
tegellijmsystemen per toepassing, van badkamer en zwembad tot industriële keuken.
Met ondergrondvoorbehandeling, product- en
systeemschetsen.
De technische brochurereeks “Ter Zake” gaat
in op speciale onderwerpen, zoals de verwerking van grootformaat tegels, natuursteen of mozaïek, vloerverwarming of
schimmelvorming op voegen.
6

TIP
Gebruik in de voedingsmiddelenindustrie de
chemicaliënbestendige, slijtvaste, gecertificeerde
reparatiemortel PCI Repafast APS 40.
Deze is ook geschikt voor koel- en vriescellen en
kan bij lage temperaturen worden verwerkt.
Deze mortel voldoet aan de HACCP-regelgeving.

Binnenwanden
Ondergrond
Beschadigd en los zittend
materiaal verwijderen.
Ondergrond ontdoen van
vuil en stof.

Metselwerk
RVS-staven
verankeren met
PCI Barrafix 920

Gipsstucwerk
en -platen

Beton

Scheuren, naden,
platen en stucwerk
spachtelen met
PCI Muroplan,
geschikt voor
zeer dunne lagen

Scheuren injecteren
met PU-injectiehars
PCI Apogel E

Uitvlakken met
PCI Pericret

TIP
PCI Muroplan kan ook
worden gebruikt op
(voorzetwanden van)
gipskartonplaten.
Geen primer nodig.
Geen gaas op de
naad nodig!

Scheuren injecteren
met PU-injectiehars
PCI Apogel E

Uitvlakken in een
dunne laag met
vezelversterkte
betonspachtel
PCI Nanocret FC
Optie:
PCI Barrafill L,
in twee kleuren
verkrijgbaar

Binnenvloeren
Zandcementdekvloer repareren
De vloer vastzetten
met epoxygiethars
PCI Apogel F
Scheuren en gaten
vullen met PCI Pericret
Egaliseren met vezelversterkte
egalisatiemortel PCI Periplan Extra

Zandcementdekvloer vervangen
De beschadigde vloer verwijderen.
Een aanbrandlaag met
PCI Repahaft aanbrengen.
Snel uithardende zandcementdekvloer aanbrengen met bindmiddel PCI Novoment Z3

TIP
Glasvezelversterkingsmat PCI Armiermatte in
de egalisatiemortel leggen: over scheuren of als
versterking bij bewegingen in de vloer.

TIP
Vul bij cosmetische reparatie de dunne
scheuren met epoxyprimer PCI Epoxigrund 390,
gemengd met fijn zand.
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Tegelwerk op wand en vloer
Renoveren met sterke, scheuroverbruggende producten
Voorbereiding

Natte ruimtes

Droge ruimtes

Bestaande tegels
verwijderen

Scheuroverbruggende
waterdichtingsmat
PCI Pecilastic U
op de vloer lijmen als
ontkoppeling en
waterdichting

De vloer zo nodig
herstellen zoals vermeld
bij “Binnenvloeren”

Flexibele,
scheuroverbruggende
en ontkoppelende
waterdichtingscoating
PCI Seccoral 2K Rapid
op de wand aanbrengen

De wand en vloer
versterken met
de flexibele,
scheuroverbruggende en
ontkoppelende coating
PCI Seccoral 2K Rapid

Tegels aanbrengen
met de zeer sterke
en flexibele tegellijm
PCI Flexmörtel S2

Tegels aanbrengen met
de zeer sterke en
flexibele
PCI Flexmörtel S2

Afvoegen met
zuurbestendige,
goed reinigbare
PCI Nanofug Premium

Afvoegen met
zuurbestendige,
goed reinigbare
PCI Nanofug Premium

Aansluitingen afkitten
met siliconenkit
PCI Silcoferm S

Aansluitingen afkitten
met siliconenkit
PCI Silcoferm S

De ondergrond
primeren met
PCI Gisogrund
Beschadigd
stucwerk
herstellen
met
PCI Pecicret
De vloer zo
nodig egaliseren
met vezelversterkte
en polymeerverbeterde
PCI Periplan Extra

TIP
Gebruik snel drogende producten om wachttijden te beperken,
zoals primer PCI Gisogrund Rapid (droog na 5 minuten),
tegellijm PCI Rapidlight of vloeibedlijm PCI Rapidflott
(afvoegen na 3 uur) en voegmortel PCI Rapidfug
(beloopbaar na 2 uur)
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Renoveren zonder slopen met waterdichte hardschuimplaten
De beschadigde ondergrond hoeft niet te worden
verwijderd als hardschuimplaten worden gebruikt.
Deze zijn eenvoudig aan te brengen en al waterdicht.
Alleen de naden en aansluitingen moeten worden
afgedicht met waterdichtingspasta PCI Lastogum
en kimband PCI Pecitape.

Douchevloerelementen PCI Pecibord
Met geïntegreerd afschot. Inclusief goot, bodemafvoer,
opplusplaten en (design)rooster.
Formaten standaard vanaf 90 x 90 cm of variabel
tot vrije kantlengte van 2000 cm.

XPS-hardschuimplaten PCI Pecidur
Diverse maten en diktes. Bevestigingsmateriaal
is ook leverbaar.
Eenvoudig op maat maken, lijmen en verankeren.

TIP
Bij het verlijmen over oude tegels deze ontvetten
en daarna primeren met PCI Gisogrund 303.
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Productoverzicht
PCI Apogel E
PCI Apogel U

PCI Armiermatte
GFM/GFS

PCI Barrafill L

PCI Barrafix 920

PCI Barraseal

Twee componenten, oplosmiddelvrije polyurethaan injectiehars.
PCI Apogel E in combinatie
met PCI Apogel PU voor
het vullen van watervoerende
scheuren.
Voor een duurzame
afdichting binnen en buiten

Glasvezelmat voor het versterken van vloeregalisatiemortels. Als preventieve versterking of bij bestaande scheuren.
PCI Armiermatte GFM voor
scheuren tot 3 mm breedte,
GFS voor scheuren van 3 tot
5 mm.
Laagdikte egalisatiemortel
minimaal 5 mm.  
Ook geschikt voor houten
vloeren.
Rol van 100 m

Cementgebonden fijne spachtel in de kleuren lichtgrijs en
donkergrijs. Voor het cosmetisch repareren van beton,
binnen en buiten. Om hoeken
en kanten te repareren en voor
het vullen van grindnesten en
gaten met laagdikte van 1 tot
10 mm. Grotere oppervlakken
tot een dikte van 7 mm.
Overlaagbaar na ca. 4 uur.
Zak van  25 kg, blik van 8 kg
emmer van 20 kg

Universele verankeringslijm
voor bijv. RVS-staven en metalen platen bij matige tot zware
belasting.
Twee componenten, gebruiksklaar in zelfmengende koker.
Oplosmiddelvrij. Voor binnen
en buiten. Hecht op droge en
vochtige ondergrond.
Zeer geringe krimp.
Uitgehard na ca. 30 minuten.

Cementgebonden afdichtingslaag voor kelderbuitenmuren,
zwembaden en watertanks.
Afdichting voor binnen, tegen
van buiten uit werkend water.
Voor binnen en buiten.
Ook geschikt voor sokkels.
Voldoet aan EN 1504-R2.
Waterbelasting na ca.
3 dagen.

Koker van 280 ml

Zak van  25 kg

PCI
Bohrlochsuspension

PCI Flexmörtel S2

PCI Gisogrund

PCI Muroplan

PCI Nanocret FC

Vulmortel voor boorgaten,
holle ruimtes en scheuren
tot 5 mm breedte in
metselwerk.
Voor binnen en buiten.
Krimp- en scheurvrije
uitharding.

Zeer flexibele en sterke tegellijm. Voldoet aan C2TE S2 volgens EN 12004. Hecht-sterkte
is driemaal hoger dan de norm
vereist. Voor wand en vloer,
binnen en buiten. Zeer geschikt
voor grootformaat tegels.
Afvoegen na ca. 12 uur.
Variant PCI Flexmörtel S2
Rapid kan na ca. 5 uur
worden afgevoegd.

Gipsspachtel voor wand en
plafond (binnen), ook voor
zeer dunne lagen. Voor het
afspachtelen van scheuren,
gaten en voegen op metselwerk, beton en gipsplaten.
Laagdikte 0 – 50 mm.
Geen primer nodig tenzij de
ondergrond zeer sterk zuigend
is. Op naden geen gaas nodig.
Overschilderbaar na 24 uur.

Vezelversterkte betonspachtel
voor wand en plafond, binnen
en buiten.
Water- en vorstbestendig.
Gecertificeerd volgens EN
1504-3 R2.
Laagdikte van 1 tot 10 mm.
Handmatig of machinaal verwerken.
Overschilderen of keramiek
aanbrengen na ca. 4 uur.

Zak van  25 kg

Zak van  20 kg

Primer voor wand en vloer,
binnen en buiten. Voor gipsen cementhoudende ondergronden en metselwerk. Als
grondering voordat een uitvlakmortel of stucwerk wordt aangebracht. Beloopbaar na 30
tot 60 minuten. Snel drogende
versie: PCI Gisogrund Rapid (5
minuten).
Op bestaande tegels:
PCI Gisogrund 303.
1, 5, 10 of 20 liter

Zak van 5 of 25 kg

Zak van  25 kg

PCI Nanocret R2

PCI Nanocret R4

PCI Nanofug
Premium

PCI Novoment Z3

PCI Pecilastic U

Lichtgewicht mortel voor
cosmetische reparatie van
beton en metselwerk. Voor
binnen en buiten, wand, vloer
en plafond. Voor het vullen van
gaten, afwerken van hoeken,
vullen van sleuven, uitvlakken
van traptredes.
Laagdikte van 3 tot 100 mm.
Gecertificeerd volgens EN
1504-3 R2.

Vezelversterkte, hoge sterkte,
constructieve
reparatiemortel voor (prefab)beton.
Voor oppervlakken, hoeken en
herprofilering. Voor binnen en
buiten; wand, vloer en plafond.
Laagdikte van 5 tot 50 mm.
Handmatig en machinaal te
verwerken.
Gecertificeerd volgens EN
1504-3 R4.

Schimmelwerende,
zuurbestendige en waterafstotende voegmortel met een zeer
fijn, glad oppervlak.
Zeer geschikt voor keramiek
met lage wateropname.
Goed te reinigen.
Verkrijgbaar in 23 kleuren die
overeenkomen met de kleuren
van de siliconenkit.
Beloopbaar na ca. 2 uur.

Bindmiddel voor zandcementdekvloeren, binnen en buiten.
Snelle uitharding.
Na 3 dagen kan keramiek
worden gelijmd.
Ook geschikt voor natte
ruimtes en bij vloerverwarming.
Verpompen is mogelijk.

Zak van  20 kg

Zak van  25 kg

Emmer van 5 kg

Zak van  25 kg

Afdichtings- en ontkoppelingsmat, geluidsreducerend
om aan te brengen onder
keramiek of natuursteen in natte
ruimtes. Snelle werkvoortgang.
De mat verlijmen met tegellijm
en daarna tegels erop lijmen.
Ook om scheuroverbruggend
te ontkoppelen op oude tegels
en hout; op verse cementdekvloeren al zodra deze
beloopbaar zijn.  
Rol van 5 m (1 m breed)

Doos met 4 sets van 1 kg
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Pecitape 120

PCI Pericret

PCI Periplan Extra

PCI Periplan Multi

PCI Polyfix Plus L

Kimband voor waterdichte
hoek- en aansluitvoegen, binnen
en buiten. Voor badkamers,
zwembaden en kelderbuitenmuren. Ook verkrijgbaar: hoekstukjes voor  binnen- en buitenhoek, manchetten voor leiding
en afvoer. Verlijmen met waterdichtingspasta PCI Lastogum
of waterdichte coating PCI
Seccoral 2K Rapid.
Rol van 10 meter of 50 meter,
12 cm breed

Snel uithardende uitvlakmortel voor vloer, wand en
plafond; binnen en buiten.
Op beton, metselwerk, gipsplaten en –stucwerk en oude
tegels. Watervast en vorstbestendig. Laagdikte van 3 tot
50 mm. Tegels verlijmen na ca.
2 uur. Sterk zuigende ondergronden (PCI Gisogrund) en
bestaande tegels (PCI Gisogrund 303) eerst gronderen.
Zak van 25 kg

Vezelversterkte
egalisatiemortel voor moeilijke ondergronden, zoals hout. Voor
binnen in een droge omgeving.  
Laagdikte van 3 tot 60 mm onder elastische vloerbedekking
en 10 tot 60 mm onder keramiek of natuursteen. Stofarm.
Verpompbaar. Beloopbaar na
ca. 3 uur. Keramiek verlijmen
na ca. 24 uur. Vooraf gronderen met PCI Gisogrund 404.
Zak van 25 kg

Vezelversterkte
egalisatiemortel voor binnen als eindlaag en buiten onder een verzegelingslaag.
Verpompbaar en machinaal
verwerkbaar, goed vloeibaar.
Laagdikte van 3 tot 40 mm.
Sterkte 40 N/mm².
Vooraf gronderen met
PCI Gisogrund 404.
Zak van 25 kg

Betonreparatiemortel/snelcement voor o.a. het vullen
van scheuren en vormen van
randen. Voor binnen en buiten,
watervast en vorstbestendig.
Laagdikte tot 50 mm, met grind
tot 100 mm. Gecertificeerd
volgens EN 1504-3 R3.
Uitgehard na ca. 20 minuten,
beloopbaar na ca. 3 uur.
Voor grotere oppervlakken
PCI Nanocret R2 gebruiken.
Zak 25 kg of emmer 16 kg

PCI Polyfix 30 Sek.

PCI Repafast APS 40

PCI Repahaft

PCI Repament

PCI Saniment FP

Snelcement voor montage en
waterplug bij lekkages en
watervoerende scheuren.
Voor binnen en buiten, ook onder het maaiveld.
Zeer belastbaar. Chloridevrij.
Eenvoudige verwerking, aanmaken met water.
Scheurvrije uitharding na ca.
30 seconden. Ook verkrijgbaar: PCI Polyfix 5 Min (uitharding na 5 minuten).
Emmer van 1 kg

Reparatiemortel voor temperaturen tot -25°C. Drie componenten. Chemisch bestendig,
slag- en slijtvast. Voor voedingsmiddelenindustrie,
koel-/vriescellen, start- en landingsbanen op vliegvelden.
Laagdikte van 8 tot 30 mm.
Gecertificeerd volgens EN
13813. Goedgekeurd voor
omgeving met levensmiddelen. Uitgehard na 4 tot 6 uur.
Set van 25,3 kg

Hechtbrug voor reparatiemortels en dekvloeren.
Hoge hechtsterkte.
Voor binnen en buiten, wand
en vloer.
Watervast en vorstbestendig.
Laagdikte ca. 1,5 mm.
Verwerken op matvochtig
oppervlak.
Daarna reparatiemortel of
dekvloer
nat-in-nat
aanbrengen.
Zak van 25 kg

Reparatiemortel voor o.a.
betonnen vloeren, zandcementdekvloeren en traptredes.
Voor binnen en buiten, wand
en vloer. Laagdikte 5 tot 20
mm, met grind 20 tot 40 mm.
Verpompbaar. Krimparme en
scheurvrije uitharding.
Beloopbaar na ca. 2 uur.
Tegels lijmen na ca. 3 uur.
Nat-in-nat aanbrengen op
hechtbrug PCI Repahaft.
Zak van 25 kg

Fijnkorrelige pleisterlaag.
Dunne toplaag in de kleur oudwit voor binnen- en buitenwanden van kelders.
Afwerkingslaag voor kelderpleister PCI Saniment Super.
Handmatige of machinale verwerking.
Laagdikte binnen 3 tot 8 mm,
buiten 5 tot 8 mm. Uitharding
1 dag per mm laagdikte.

PCI Saniment HA

PCI Saniment Super

PCI Seccoral 2K
Rapid

PCI Silcoferm S

PCI Zemtec 1K

Hechtbrug c.q. spatlaag op
binnen- en buitenwanden van
metselwerk of beton.
Ondergrondbehandeling voor
pleisters, zoals PCI Saniment
Super als de ondergrond
gering zuigend of glad is.
Handmatige of machinale
verwerking.
Uitharding na 12 uur.

Witte,
vezelversterkte
renovatiemortel voor vochtige
en met zout belaste ondergronden, zoals kelders. Handmatige
of machinale verwerking.
Zonder spatlaag aanbrengen op
zuigende ondergrond.
Aanbrengen in één laag is mogelijk (20 tot 40 mm). Bij twee
lagen 10 tot 40 mm per
laag. Uitharding: 1 dag per
mm laagdikte.
Zak van 20 kg

Snel uithardende, waterdichte coating voor binnen
en buiten, wand en vloer. Twee
componenten.
Scheuroverbruggend en ontkoppelend.
Voert spanningen af.
Voor kelderbuitenmuren en
funderingen, laagdikte min.
3 mm. Als waterdichting
onder keramiek, laagdikte
min. 2,3 mm.
Beloopbaar na ca. 4 uur.
Set van 25 kg

Schimmelwerende siliconenkit voor binnen en buiten, wand
en vloer.
Voor hoek-, aansluit- en
bewegingsvoegen.
Elastisch, zelfhechtend zonder
primer op vele ondergronden,
reukneutraal.
Temperatuurbestendig
van
-40°C tot +165°C.
Bestand tegen UV en huishoudelijke reinigingsmiddelen.
Koker van 310 ml

Zelfnivellerende
egalisatiemortel voor woningen en industrie. Voor betonnen vloeren
en cementdekvloeren, binnen.
Binnen geschikt als eindlaag.
Glasvezelversterkt, slijtvast.
Machinaal te verwerken.
Laagdikte 3 tot 30 mm.
Beloopbaar na ca. 3 uur,
verzegelen na ca. 24 uur.
Vooraf gronderen met PCI Gisogrund 404.
Zak van 25 kg

Zak van 25 kg

Zak van 25 kg
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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 60
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

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

Primers
Tegellijmen
Voegmortels

•
•

Voegkitten
Egalisatiemortels, uitvlakmortels,
ontkoppelings en versterkingsmatten

•
•
•

•
•

•
•

Agent voor

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

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
(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

T  +49-2388-349 130
F  +49-2388-349 156

Kijk op www.PCI-Afbouw.nl
voor brochures, productinformatie,
technische adviezen, tips en
instructiefilms.
06-2015

Vanuit België:

