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Kies de juiste tegellijm

PCI FT Klebemörtel

PCI FT Extra

PCI Nanolight

PCI Flexmörtel
S1 Flott

PCI Flexmörtel S1

PCI Flexmörtel S1
Rapid

PCI Flexmörtel S2

PCI Flexmörtel
Premium

PCI Pecicoll XL

PCI Flexpasta
Premium

PCI Carrament

PCI Carraflex

Binnen
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Buiten

















Kleine tegels
(tot 20 x 20 en mozaïek)
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Middelgrote tegels
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Grootformaat tegels
(vanaf 60 cm kantlengte)
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Vloertegels
(lage wateropname)
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Wand








■

Verkleuringsgevoelig
natuursteen

Vloer
Beton > 3 maanden







■





■

Beton van 28 dagen tot 3 maanden
Zandcementdekvloer (on)verwarmd
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Anhydriet
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Watervast multiplex
(op PCI Lastogum)
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Bestaand tegelwerk
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Verkleuringsgevoelig natuursteen
■ Voorkeur
 Geschikt
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(Wel op de wand)

(Wel op de wand)


■
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Universele producten voor elk project
Primers

Poederlijmen

PCI Gisogrund

PCI Gisogrund Rapid

PCI Gisogrund 303

PCI Klebemörtel

PCI FT Extra

PCI Flexmörtel S1 Flott

PCI Nanolight
Ook in wit

•
•
•
•

Voor zuigende ondergronden
Droogtijd 30 – 60 minuten
Laag verbruik
Op cementondergrond 1:1 verdunnen

•
•
•
•

Voor zuigende ondergronden
Op cement/gips/beton
Snelle droging
Egaliseren of tegels lijmen na 5 minuten

•
•
•
•

Voor niet-zuigende ondergronden
Op bestaand tegelwerk
Op hout
Droogtijd 30 – 45 minuten

Waterdichting
PCI Lastogum

PCI Lastogum dichtset

• PCI Lastogum, 4 kg
• Twee PCI Pecitape manchetten
10x10
• PCI Kimband, 12 meter
• Een roller

PCI Seccoral 2k Rapid

•
•
•
•
•

Afdichtingsband voor binnen
Toepassing onder tegels
Voor badkamer, keuken of toilet
Voor hoek- en aansluitingsvoegen
Verlijmen met PCI Lastogum

PCI Pecilastic U

Universele tegellijm, C2T
Lijmbed 1 – 5 mm
Verwerkingstijd: ca. 4 uur
Open tijd ca. 20 minuten
Afvoegen na ca. 24 uur

•
•
•
•
•

Flexibele tegellijm, C2 TE S1
Lijmbed 1 – 5 mm
Verwerkingstijd: ca. 3 uur
Open tijd ca. 30 minuten
Afvoegen na ca. 12 uur

•
•
•
•
•

Flexibele, stofarme tegellijm
C2 TE S1; lijmbed 1 - 10 mm
Verwerkingstijd*: ca. 90 min
Lichtgewicht; ook in wit
Afvoegen na ca. 8 uur

•
•
•
•
•

Flexibele vloeibedlijm voor vloeren
Voor groot formaat tegels
Lijmbed 1 – 15 mm
Verwerkingstijd*: ca. 3 uur
C2E S1; Afvoegen na ca. 6 uur

PCI Flexmörtel S1

PCI Flexmörtel S1 Rapid

PCI Flexmörtel S2

PCI Flexmörtel Premium

• Flexibele tegellijm voor wand
en vloer, C2 TE S1
• Lijmbed 1 – 10 mm
• Verwerkingstijd*: ca. 3 uur
• Afvoegen na ca. 12 uur

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PCI Pecitape

PCI Kimband

Complete set
• Afdichtings- en kleefpasta
• Voor badkamer, keuken
of toilet
• Rollen, kwasten of spachtelen
• Droogtijd 1 – 2 uur

•
•
•
•
•

• Manchetten 10x10 voor 			
waterleiding
• Binnen- en buitenhoeken
• Verlijmen met PCI Lastogum
of Seccoral

PCI Pecilastic W

Flexibele tegellijm, C2 FT S1
Lijmbed 1 – 10 mm
Verwerkingstijd: ca. 40 min.
Open tijd ca. 15 minuten
Afvoegen al na 3 uur

Zeer sterke en flexibele tegellijm
Op verse dekvloeren (3 dg.)
Verwerkingstijd*: ca. 90 min.
C2 TE S2; lijmbed 1 – 10 mm
Afvoegen na ca. 12 uur

Vloertegellijm (buiten; terras)
Voor keramiek en natuursteen
Verwerkingstijd*: ca. 90 min.
C2 FE S1; lijmbed 1 – 20 mm
Afvoegen na ca. 4 uur

Pastalijmen
PCI Pecicoll XL

PCI Flexpasta Premium

Vloerverwarming
Alle genoemde poedertegellijmen zijn
geschikt voor het lijmen op vloerverwarming.
Bij toepassing van de vijf types Flexmörtel
mag al 7 dagen na het verlijmen en afvoegen
de verwarming volledig worden aangezet!
Een procedure met een opstookprotocol
is niet nodig.
Dat levert een mooie tijdwinst op!

•
•
•
•
•

Waterdicht membraan onder tegelwerk
Scheuroverbruggend
Voor permanent natte ruimtes en buiten
Twee componenten
Tegels lijmen na ca. 4 uur

•
•
•
•
•

Waterdichte afdichtingsmat onder tegelwerk
Ontkoppelt; bijv. op anhydriet of hout
Snelle werkvoortgang
Geluidsreductie
Laag lijmverbruik door gladde structuur

•
•
•
•
•

Flexibele afdichtingsmat
Water- en dampdicht
Verlijmen met tegellijm
Eenvoudige verwerking
Dikte 0,5 mm

Uitvlak- en egalisatiemortels
PCI Pericret

PCI Periplan

•
•
•
•
•

Voor de wand; binnen
Voor kleine en middelgrote tegels
Geschikt voor natte ruimtes
Kleur: gebroken wit
D2 TE

•
•
•
•
•

Voor de wand; binnen
Voor grote wandtegels
Geschikt voor natte ruimtes
Kleur: lichtbeige
D2 TE

Vermelde tijden worden beïnvloed door de
omstandigheden tijdens de verwerking.
* Open tijd ca. 30 minuten

Natuursteenlijmen
PCI Periplan Extra

PCI Carrament

PCI Carraflex

Emissiearm
Het loco EC1 is een Duits kwaliteitskeurmerk.
Een emissiearm product geeft geen vluchtige
organische verbindingen aan zijn omgeving
af.

•
•
•
•
•
4

Uitvlakmortel voor wand/vloer/plafond
Op beton/cement/gips/tegelwerk
Laagdikte 3 – 50 mm
Ook onder afschot mogelijk
Schilderen of tegels lijmen na ca. 2 uur

•
•
•
•
•

Stofarme egalisatiemortel voor de vloer
Laagdikte 2 – 30 mm
Geschikt voor vloerverwarming
Verpompbaar; beloopbaar na ca. 3 uur
Tegels lijmen na ca. 3 uur

•
•
•
•
•

Stofarme egalisatiemortel voor de vloer
Vezelversterkt. Laagdikte 10 – 60 mm
Ook bij vloerverwarming en op hout
Verpompbaar; beloopbaar na ca. 3 uur
Tegels lijmen na ca. 1 dag

•
•
•
•
•

Voor niet-gekalibreerd natuursteen
Lijmbed 5 – 40 mm
Verwerking ca. 60 min.; open tijd ca. 15 min.
Afvoegen na ca. 6 uur
C2F; in grijs of wit

•
•
•
•
•

Voor gekalibreerd natuursteen
Lijmbed 2 – 10 mm
Verwerking ca. 60 min.; open tijd ca. 15 min.
Afvoegen na ca. 6 uur
C2 FT S1; wit
5

Universele producten voor elk project
Voegmortels
PCI FT Fugengrau

PCI Nanofug

PCI Nanofug Premium

PCI Durapox Premium

Partners in vakmanschap
In veel voorkomende situaties heeft u als tegelzetter genoeg aan uw eigen technische kennis en
ervaring. Nog even de productinformatie raadplegen en de klus is geklaard.
Technische ondersteuning
Soms is maatwerk en technische begeleiding nodig. Onze adviseurs staan dan paraat om telefonisch of ter plaatse een technisch
advies te geven. Ook via onze handige app kunt u een advies aanvragen en meteen een projectfoto toevoegen.

•
•
•
•
•

Grijze voegmortel
Voegbreedte 2 – 8 mm
Verwerkingstijd ca. 2 uur
Beloopbaar na ca. 12 uur
In zilvergrijs, heldergrijs,
lichtgrijs

•
•
•
•
•

Flexibele voegmortel
Voegbreedte 1 – 10 mm
Verwerkingstijd ca. 40 minuten
Beloopbaar na ca. 6 uur
In 17 kleuren

• Flexibele voegmortel,
in 28 kleuren
• Voor tegels en natuursteen
• Voegbreedte 1 - 10 mm
• Verwerking ca. 40 min.
• Brandt niet aan op de tegel
• Waterafstotend
• Chemisch resistent

• 2-comp. epoxy; 17 kleuren
• Chemisch resistent, slijtvast
• Verwerken zoals een cementhoudende voegmortel
• Voegbreedte 1 - 20 mm
• Verwerking ca. 40 min.
• Belopen na 16 uur

Siliconenkitten

Bezoek onze website voor meer informatie. Daar vindt u bijvoorbeeld de productbladen van al onze producten. Heeft u een keuze
gemaakt? Dan berekent u met behulp van de verbruiksberekenaar gemakkelijk de benodigde hoeveelheid van het product.
In de systeemrubriek staat een overzicht van de belangrijkste systemen, bijvoorbeeld van een badkamer of voor het aanbrengen
van glasmozaïek. Naast een opbouwschets en vermelding van de producten treft u daar verwerkingsvideo’s aan.
En als u onze app wilt gebruiken, download die dan eenvoudig via de link op onze website.

PCI Silcoferm S

Garantie van een premiummerk

PCI Carraferm
Een compleet assortiment

•
•
•
•

Onze website – een bron van informatie

Voor keramiek
Hecht zonder primer op vele ondergronden
In 19 kleuren
Kleuren identiek aan kleuren voegmortels

•
•
•
•

Voor natuursteen
Hecht zonder primer op vele ondergronden
In 8 kleuren
Kleuren identiek aan kleuren voegmortels

Onze producten voldoen aan de hoogste eisen en aan alle relevante (Europese) normen. De combinatie van hoogwaardige

In deze brochure vindt u een selectie van
producten waarmee de projecten kunnen
worden uitgevoerd. Kijk op onze website
voor ons complete assortiment.
Of neem contact met ons op voor een
technisch advies voor uw specifieke
project.

producten, de verwerking door een vakkundige tegelzetter en onze technische begeleiding en tools staan garant voor een mooi

www.pci-afbouw.nl

technische hotline vindt u natuurlijk ook op www.pci-afbouw.nl.

Voegkleuren die inspireren
20 Wit

01 Briljantwit

25 Carrarawit

30 Oudwit

43 Pergamon

44 Topaas

23 Lichtgrijs

26 Parelgrijs

16 Zilvergrijs

18 Manhattan

21 Heldergrijs

22 Zandgrijs

resultaat en een lange levensduur.

Contact
Wilt u één van onze adviseurs spreken? De contactgegevens van de adviseur in uw regio en het telefoonnummer van onze

Van planning tot oplevering
Voor aanvang

Tijdens uitvoering

Na afronding

•
•
•
•

• Technische begeleiding
bij het opstarten
• Technische ondersteuning
tijdens project
• Controlebezoeken en
-rapporten

• Projectcontrole
• Garantiecertificaat

Adviesgesprek
Projectbezoek
Schriftelijk technisch advies
Technische training

Emissiearme systemen
31 Cementgrijs

19 Basalt

47 Antraciet

61 Leisteengrijs

Het Emicode-logo is een onafhankelijk Duits kwaliteitskeurmerk. Producten krijgen dit logo als ze zeer weinig vluchtige organische

40 Zwart

verbindingen aan de omgeving afgeven. Dit komt de luchtkwaliteit in een ruimte ten goede. Afhankelijk van de emissie valt een
product in de groep EC2 (emissiearm), EC1 of EC1 plus (zeer emissiearm).
11 Jasmijn

12 Anemoon

27 Jurabeige

02 Bahamabeige 53 Oker

03 Caramel

De zeer emissiearme PCI-producten zijn geschikt voor bijvoorbeeld
het betegelen van een badkamer: het systeem gaat van primer,
54 Ahorn

55 Notenbruin

56 Terrabruin

59 Mokka

41 Donkerbruin

60 Zwartbruin

57 Reebruin

05 Middenbruin

58 Mahonie

uitvlakmortel en afdichting tot tegellijm, voegmortel en kit.
Een gebouw kan een BREEAM duurzaamheidscertificaat
toegekend krijgen. Daarvoor is een minimum aantal credits nodig.
Die worden behaald in diverse rubrieken.

Kijk op pci-afbouw.nl bij de productinformatie voor een overzicht van de beschikbare kleuren per product.

Emissiearme producten kunnen eraan bijdragen credits

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

te verkrijgen in het onderdeel “gezondheid”.
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BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout N.Br.
Tel. +31-162-47 66 88
Fax +31-162-42 96 94
www.PCI-Afbouw.nl
PCI-Afbouw@basf.com

Natuurlijk wil de vakman kunnen
beschikken over de beste producten.
Daarom kiezen professionele tegelzetters
voor de tegellijmsystemen van PCI.
Samen staan wij voor het betere werk.
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Het betere werk

