Voor bouwprofessionals

PCI Polyfix®
Snel uithardende reparatiemortels

Reparatie van (prefab)beton
Profileren en stoppen van lekkages
Uitharding van 30 sec. tot 20 min.

www.PCI-Afbouw.nl

Overzicht

Reparatiemortels en snelcementen PCI Polyfix®

Snelcement
PCI Polyfix® 30 Sek.

Snelcement
PCI Polyfix® 5 Min.

Betonreparatiemortel
PCI Polyfix® plus

Betonreparatiemortel
PCI Polyfix® plus L

Voor snelle montage en
het stoppen van lekkages

Voor reparatie en
montage

Voor diverse soorten
reparatie

Met langere verwerkingstijd
(20 min.)

Verpakking:
emmer van 1 kg

Verpakking:
blik van 1 kg,
emmer van 5 of 15 kg

Verpakking:
emmer van 20 kg,
zak van 25 kg

Verpakking:
emmer van 20 kg,
zak van 25 kg

Uithardingstijd: 30 seconden

Uithardingstijd: 5 minuten

Uithardingstijd: 5 minuten

Uithardingstijd: 20 minuten
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PCI Polyfix® 30 Sek.
De zeer snelle

Snelcement

PCI Polyfix® 30 Sek.
Voor snelle montage
en het stoppen van
lekkages

Als de tijd kort is
Ernstige problemen zoals waterlekkage in beton of
metselwerk moeten snel worden opgelost. Daarvoor is dit
snelcement de enige juiste. PCI Polyfix 30 Sek. hardt binnen
30 seconden uit, ook onder druk van water. Het afdichtingsmiddel
kan ook worden gebruikt voor snelle montage en voor het dichten
van gaten in pijpleidingen.

Eigenschappen en toepassing
Snelcement PCI Polyfix® 30 Sek.
Voor binnen en buiten.
Voor snelle montage.
Om waterlekkages te stoppen.
Voor het sluiten van o.a. pijpleidingen.
Om watervoerende scheuren te sluiten.

Producteigenschappen
Hardt uit na ca. 30 seconden, de lekkage wordt snel gestopt.
Hoge buigtrek- en druksterkte, geschikt voor belasting door voetgangers en verkeer.
Weers- en vorstbestendig, binnen en buiten toe te passen.
Eenvoudige verwerking, slechts met water aanmaken.
Chloridevrij, veroorzaakt geen corrosie aan de wapening.
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PCI Polyfix® 5 Min.
De veelzijdige

Het veelzijdige talent voor alle onvoorziene
klusjes
Deze reparatiemortel zou op elke bouwplaats klaar moeten
liggen. Want ook bij onvoorziene problemen moet de bouw zo
snel mogelijk kunnen worden voortgezet. PCI Polyfix 5 Min. is
veelzijdig inzetbaar, om losse delen vast te zetten, injectiegaten of
scheuren te vullen en ook om lastige montagewerkzaamheden uit
te voeren.

Eigenschappen en toepassing
Snelcement PCI Polyfix® 5 Min.
Voor binnen en buiten.
Voor het verankeren van machines, motoren, kozijnen, leuningen van trap of balkon,
pijpleidingen.
Voor het bevestigen van bijv. vensterbank en verwarmingsconsoles.
Bij het gebruik van pluggen voor inbouwelementen, verlaagde plafonds, 		
bevestigen van stellingen.
Voor het afspachtelen van gaten en scheuren.

Producteigenschappen
Hardt scheurvrij uit na ca. 5 minuten.
Eenvoudige verwerking, alleen met water aanmaken.
Geen primer of hechtbrug nodig.
Hoge druk- en buigtreksterkte, goede en draagkrachtige verankering.
Bestand tegen sulfaat.
Watervast, weers- en vorstbestendig.
Chloridevrij, veroorzaakt geen corrosie aan de wapening.
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Snelcement

PCI Polyfix® 5 Min.
Voor reparatie en montage

PCI Polyfix® plus
De universele

Betonreparatiemortel

PCI Polyfix® plus
Voor diverse soorten reparatie

De flexibele hulp
Dit snelcement kan voor vele doeleinden worden gebruikt,
maar is vooral geschikt voor reparatie onder het maaiveld.
Met deze profilerings- en zetmortel kunnen rioolschachtringen,
randstenen en goten worden geplaatst of afgewerkt.
De verwerkingstijd bedraagt 5 minuten.

Eigenschappen en toepassing
Betonreparatiemortel PCI Polyfix® plus
Voor binnen en buiten.
Om o.a. rioolschachtringen te plaatsen en te monteren.
Belasting door verkeer na ca. 2 uur.
Om gaten te sluiten en randen te vormen.

Als holle kim en om rioolstenen af te voegen.

Producteigenschappen
Hardt na ca. 5 minuten scheurvrij uit.
Eenvoudige verwerking, alleen met water mengen.
Geen primer of hechtbrug nodig.
Hoge druk- en buigtreksterkte, goede en draagkrachtige verankering.
Watervast, weers- en vorstbestendig.
Chloridevrij, veroorzaakt geen corrosie aan de wapening.
Laagdikte van 5 tot 50 mm; waterdicht vanaf 10 mm.
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PCI Polyfix® plus L
De modelleerhulp

Langer veelzijdig
De betonreparatiemortel PCI Polyfix Plus L verenigt de sterke punten en veelzijdigheid
van PCI Polyfix Plus met een aanzienlijk langere verwerkingstijd.
Ook met deze profilerings- en zetmortel kunnen o.a. rioolschachtringen, randstenen
en goten worden geplaatst of afgewerkt.
De verwerkingstijd bedraagt 20 minuten.
PCI Polyfix Plus L is de opvolger voor de in vooral prefabindustrie veel gebruikte PCI
Repakwik N. Een alternatief in hoogovenkleur is PCI Polyfix NH (verwerkingstijd 8 tot
20 minuten).

Eigenschappen en toepassing
Betonreparatiemortel PCI Polyfix® plus L
Voor binnen en buiten.
Om o.a. rioolschachtringen te plaatsen en te monteren.
Om gaten te sluiten en randen te vormen.

Als holle kim en om rioolstenen af te voegen.

Producteigenschappen
Hardt na ca. 20 minuten scheurvrij uit.
Belasting door verkeer na ca. 2 uur.
Eenvoudige verwerking, alleen met water mengen.
Geen primer of hechtbrug nodig.
Hoge druk- en buigtreksterkte, goede en draagkrachtige verankering.
Watervast, weers-, vorst-. Dooizout- en sulfaatbestendig.
Chloridevrij, veroorzaakt geen corrosie aan de wapening.
Laagdikte van 5 tot 50 mm; waterdicht vanaf 10 mm.
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Betonreparatiemortel

PCI Polyfix® plus L
Met langere verwerkingstijd

Toepassingsvoorbeelden

PCI Polyfix® Plus en PCI Polyfix® Plus L

Het vormen van een holle plint

Vullen van ankergaten

Zetten van afdekprofielen

Bevestiging van stucprofiel

Zetten van randstenen en
verankeren van hoeken

Handgemaakte afvoergoten

Zetten en afdichten van rioolschachtringen

Navoegen van metselwerk in riool

Aansmeren van doorvoerbuizen

Afvoegen van keramiek in riolen
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Voor bouwprofessionals
BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
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

PCI voor bouwprofessionals
Het merk PCI staat al meer dan 60
jaar garant voor een hoge kwaliteit en
uitstekende verwerkingseigenschappen.
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
(vezels, oliën)

•
•

Reinigingsmiddelen
Lijmsystemen voor parket, laminaat,
pvc en vloerbedekking

Agent voor

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
D-86159 Augsburg
Vanuit Nederland:
T +31-88-47 666 00
F +31-88-47 666 99

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.

Vanuit België:
T +49-2388-349 130
F +49-2388-349 156

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

