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BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout N.Br.

PCI voor bouwprofessionals
Het merk PCI staat al meer dan 65 jaar
garant voor een hoge kwaliteit en
uitstekende verwerkingseigenschappen.

T (NL) +31-162 47 66 88
F (NL) +31-162-42 96 94

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, terrasen 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

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

HET
BETERE
WERK
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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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.
Kijk op www.PCI-Afbouw.nl voor brochures,
productinformatie, technische adviezen, tips
en instructiefilms.
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www.PCI-Afbouw.nl
PCI-Afbouw@basf.com
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Kijk voor productinformatie, instructiefilms, brochures,
projectbegeleiding, technische tips en voorbeeldadviezen op

www.PCI-Afbouw.nl

PCI tegellijmsystemen
en bouwchemische producten
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A

PCI Adaptol ®

35

®

PCI Apoflex F

65

®

C

64

PCI Carraferm

®

35

®

29

65

PCI Carraflex

PCI Apogel ® Dübel

14

PCI Carrafug ®

32

PCI Apogel ® E

14

PCI Carrament ®

29

®

14

PCI Collastic

®

PCI Apogel PU

14

PCI Color Pack

PCI Apogel ® SH

15

PCI Apogel ® Schnell

D

®

30
39, 74

PCI Dichtungsmittel Flüssig

74

15

PCI Dichtungsmittel Pulver

74

®

15

DIN-Polyband

35

®

PCI Apogel Schraubpacker BS 02 13/75 mm

15

PCI DIS 44

51

PCI Apogel ® Tagespacker

16

PCI DKK 392

53

PCI Apogrund ® W

44

PCI DU 903 FH

49

PCI Apogel Schraubpacker 10/120

®

PCI Apokor W

®

45

PCI Durafug NT

16

PCI Durapox EL

PCI Apoten ®

45

PCI Durapox ® Finish

79

PCI Apoten ® PU

45

PCI Durapox ® NT

30

PCI Armiermatte GFM

®

32

®

PCI Aposan

43

PCI Armiermatte GFS

43

PCI Barra ® Creme

60

PCI Barra ® Gisol

®

30

®

31, 32

PCI Durapox NT plus
PCI Durapox Premium
E

30, 32

PCI Elastoprimer 110

35

60

PCI Elastoprimer 145

36

61

PCI Elastoprimer 150

36

PCI Barrafill L

16

PCI Elastoprimer 165

36

PCI Barrafix ® EP

16

PCI Elastoprimer 220

36

PCI Barrafix ® 920

12

PCI Elektroleit

31

60

PCI Elofix 20 x 65 x 80 mm

®

PCI Barra Inject
®

PCI Barraseal

®
®

®

37, 79

PCI Barraseal Turbo

60

PCI Elritan 100

37

PCI Bauharz

44

PCI Elritan ® 140

37

65

PCI Emulsion

74

65

PCI Entöler

79

PCI Bicollit Classic

25

PCI Epoxigrund 390

22

PCI Bicollit ® Extra

25

PCI Epoxigrund Rapid

22

PCI Escutan ® TF

37

PCI Betonfinish ® W
®

PCI Betonfinish W Lasur
®

PCI Bodena ® Color

4

PCI BT 46

PCI Apoflex W

PCI Apogel F

B

Pagina

39, 45

PCI Bohrlochsperre (zie PCI Barra Gisol)

60

PCI Bohrlochsuspension (zie PCI Barra Inject)

61

PCI BT 21

PCI Estrifix
F

®

75

PCI Fassadenfug

33

63

PCI Fassadenkleber

26

PCI BT 23

63

PCI Fassadenspachtel

39

PCI BT 26

62

PCI FES 37

50
®

46

PCI BT 28

63

PCI Finopur

PCI BT 42

63

PCI Flexfug ®

33

PCI BT 45

64

PCI Fleximent ®

22
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PCI Flexmörtel ®
®

PCI Flexmörtel Premium
®

PCI Nanofug ®

26

®

34

PCI Nanofug Premium
®

34

26

PCI Nanolight

PCI Flexmörtel ® S1 Flott

27

PCI Nanolight ® White

29

PCI Flexmörtel ® S1 Rapid

27

PCI Novoment ® M1 plus

41

PCI Flexmörtel S2

27

29

®

41

®

PCI Novoment M3 plus

PCI FlexPasta Premium

25

PCI Novoment Z1

41

PCI FT ® Extra

27

PCI Novoment ® Z3

41

PCI FT ® Flex

28

PCI OKL 300

51

PCI PAR 360

53

®

33

®

PCI FT Fugengrau

33

PCI PAR 362

54

PCI FT ® Fugenweiß

34

PCI PAR 365

54

PCI FT ® Klebemörtel

28

PCI Pavifix ® 1K Extra

76

PCI FT Fugenbreit

®

PCI FT Megafug

34

P

®

76

®

PCI Pavifix CEM

®

PCI FT Ment

28

PCI Pavifix CEM Rapid

77

PCI FT ® Rapid

28

PCI Pavifix ® CEM ROC

76

PCI Frostschutzmittel

75

PCI Pavifix ® DM

77

PCI Fugen-Schwamm
G-K PCI Gisogrund

®

80

®

77

®

PCI Pavifix PU

22

PCI Pavifix V

77

PCI Gisogrund ® 303

23

PCI Pecibord ® Bodenablauf S (vloerafvoer verticaal)

55

PCI Gisogrund ® 404

23

PCI Pecibord ® Bodenablauf W (vloerafvoer horizontaal)

55

®

PCI Gisogrund Rapid
PCI Gisopakt

®

23

®

55

®

PCI Pecibord Linea L1

23

PCI Pecibord P

55

PCI GKL 355

53

PCI Pecibord ® Standard

56

PCI Glättmittel

38

PCI Pecicoll ® XL

25

PCI HSP 34

50

®

56

®

PCI Pecidur -montageplaatjes

PCI Injektionsbehälter

61

PCI Pecidur -montagepluggen

56

PCI Kimband

68

PCI Pecidur ® -mixpallet

56

PCI Lastoflex ®

31

PCI Pecidur ® -hardschuim XPS-bouwplaten

57

PCI Lastogum

®

®

68

PCI Pecidur -hoekelementen

57

PCI Lastogum -Dichtset

68

PCI Pecilastic

®

57

PCI LKL 334

52

PCI Pecilastic ® E

57

PCI Mischöl

75

PCI Pecilastic ® U

58, 68

®

M

26

PCI Flexmörtel S1

®

L
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PCI Muroplan

®

®

39

®

PCI Pecilastic W
®

69

N/O PCI Nanocret AP

17

PCI Pecimor 1K

61

PCI Nanocret ® FC

40

PCI Pecimor ® 2K

61

PCI Nanocret ® R2

17

PCI Pecimor ® DK

62

®

PCI Nanocret R3
®

17

®

62

®

PCI Pecimor F

PCI Nanocret R4 PCC

17

PCI Pecimor -Betongrund

62

PCI Nanocret ® R4 Rapid

18

PCI Pecitape ® 10 x 10 manchet

69

PCI Nanocret ® R4 SM

18

PCI Pecitape ® 15 x 15 manchet

69

5

Inhoud alfabetisch
Pagina
PCI Pecitape ® 22 x 22 manchet

69

Quarzsand BCS 412 (0,06 - 0,2)

47

®

70

PCI Quarzsand DM 1-4

47

®

PCI Pecitape 120

71

Quarzsand F 32 (0,1 - 0,4)

48

PCI Pecitape ® 250

71

Quarzsand Nr. II (0,06 - 3,5)

48

PCI Pecitape ® 90° A

70

Quarzsand SB 0,7-1,2

48

PCI Pecitape 42,5 x 42,5 manchet

®

PCI Pecitape 90° I
®

R

12, 19

®

PCI Repafast APS 40

72

PCI Repafast Fluid

20

PCI Pecitape ® DE

70

PCI Repafast ® Tixo

20

PCI Pecitape ® ME

71

PCI Repafix ®

21

PCI Pecitape Objekt 120 mm
®

71

®

12, 20

®

12, 20

PCI Repaflow (voorheen ook Keurmix 01 en 04)

PCI Pecitape Protect

72

PCI Repaflow EP plus

PCI Pecitape ® Silent

58

PCI Repaflow ® plus

PCI Pecitape ® WS

72

PCI Repaflow ® Uni

®

PCI Pecitape WDB
®

®

72

13
13
®

PCI Repaflow USM (voorheen PCI Keurmix OSM)
®

13

PCI Pecithene (zie PCI BT 21)

63

PCI Repaflow Turbo

13

PCI Pecithene ® Aluband (zie PCI BT 42)

63

PCI Repahaft ®

24

PCI Pecithene ® Vliesband (zie PCI BT 42)

63

PCI Repament ®

21

63

®

21

®

®

PCI Pecithene Wintergrundierung (zie PCI BT 28)

PCI Repament Fein

®

40

PCI Repament Multi

21

PCI Periplan ®

42

PCI Repatop ® 800

47

PCI Periplan ® extra

42

PCI RT 930

79

PCI Pericret

®

PCI Periplan fein
®

42

S

®

64

®

PCI Saniment HA

PCI Periplan multi

42

PCI Saniment 2 in 1

64

PCI Periplan ® plus

43

PCI Schalöl

76

PCI Periplan ® White

43

PCI Seccoral ® 1K

PCI PKL 326

52

®

®

PCI Seccoral 2K Rapid
®

73
73

PCI Polycret 5

40

PCI Silcoferm KTW

38

PCI Polyfix ® 30 Sek.

18

PCI Silcoferm ® S

38

PCI Polyfix ® 5 Min.

18

PCI Silcofug ® E

38

®

PCI Polyfix plus
®

19

®

66

®

PCI Silconal AG

PCI Polyfix plus L (voorheen PCI Repakwik N)

19

PCI Silconal W

66

PCI Polyfix ® NH (voorheen PCI Repakwik NH)

19

PCI Silconal ® 303

66

PCI Polyflex ®

66

PCI Silconal ® 328

67

PCI Polyhaft

®

24
®

®

67

®

PCI Silconal 329

PCI Polysilent 4

58

PCI Silconal 353

67

PCI Polysilent ® 7

58

PCI SSP 33

50

PCI Polysilent ® Plus

59

PCI Spezial-Reiniger Epoxi

80

75

PCI Stabiflex

®

78

PCI Pursol 1K

46

PCI STL 39

PCI PUR-Grund

24

PCI Supracolor

Quarzsand 0,3-0,8

47

PCI TKL 315

PCI PP Vezel 12 mm
®

6

70

®

PCI Pecitape Bond

®

Q
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51
40, 46
52
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U-Z PCI UFX 382

53

PCI UKL 302

51

PCI UKL 308-L

52

PCI Univerdünner

80

PCI USP 32

49

PCI USP 32 S

50

PCI VG 2

49

PCI VG 5

49

PCI Visconal ®

67

®

24

®

PCI Zemtec 180

44

PCI Zemtec ® 1K

44

PCI Zemtec ® Top

46

PCI Wadian
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AangietAangiet-enenondersabelingsmortels
ondersabelingsmortels

Primers/voorbehandeling
Primers/voorbehandeling

Aangiet- en ondersabelingsmortels

Primers/voorbehandeling

PCI Barrafix® 920

12

PCI Epoxigrund 390

22

PCI Repafast® APS 40

12

PCI Epoxigrund Rapid

22

®

®

22

PCI Repaflow (voorheen ook Keurmix 01 en 04)

12

PCI Fleximent

PCI Repaflow® EP plus

12

PCI Gisogrund®

22

13

®

23

®

®

PCI Repaflow plus
®

PCI Gisogrund 303

PCI Repaflow Turbo

13

PCI Gisogrund 404

23

PCI Repaflow® Uni

13

PCI Gisogrund® Rapid

23

®

®

PCI Repaflow USM (voorheen PCI Keurmix OSM)

®

13

PCI Gisopakt

23

Betonreparatie
Betonreparatie

PCI Polyhaft

Betonreparatie
Reparatie van scheuren
14

PCI Apogel® E

14

PCI Apogel® F

14

PCI Apogel® PU

14

®

24

PCI Repahaft®

24

®

24

Tegellijmen
Tegellijmen

Tegellijmen
Pastalijmen

PCI Apogel SH

15

PCI Bicollit® Classic

25

PCI Apogel® Schnell

15

PCI Bicollit® Extra

25

15

PCI FlexPasta Premium

25

®

PCI Apogel Schraubpacker 10/120
®

PCI Apogel Schraubpacker BS 02 13/75 mm

15

PCI Apogel® Tagespacker

16

PCI Aposan®

16

®

®

PCI Pecicoll XL

25

Poederlijmen
PCI Fassadenkleber
PCI Flexmörtel

Cementgebonden reparatiemortels

26

®

26

®

PCI Barrafill L

16

PCI Flexmörtel Premium

26

PCI Barrafix® EP

16

PCI Flexmörtel® S1

26

®

®

PCI Nanocret AP

17

PCI Flexmörtel S1 Flott

27

PCI Nanocret® R2

17

PCI Flexmörtel® S1 Rapid

27

PCI Nanocret® R3

17

PCI Flexmörtel® S2

27

®

®

PCI Nanocret R4 PCC

17

PCI FT Extra

27

PCI Nanocret® R4 Rapid

18

PCI FT® Flex

28

®

PCI Nanocret R4 SM
®

18

®

28

®

28

PCI FT Klebemörtel

PCI Polyfix 30 Sek.

18

PCI FT Ment

PCI Polyfix® 5 Min.

18

PCI FT® Rapid

®

PCI Polyfix plus
®

19

PCI Nanolight

28

®

29

®

29

PCI Polyfix plus L (voorheen PCI Repakwik N)

19

PCI Polyfix® NH (voorheen PCI Repakwik NH)

19

PCI Repafast® APS 40

19

PCI Repafast® Fluid

20

PCI Repafast® Tixo

20

PCI Repaflow® (voorheen ook Keurmix 01 en 04)

20

PCI Collastic®

30

PCI Repaflow® EP plus

20

PCI Durapox® EL

30

PCI Repafix®

21

PCI Durapox® NT

30

PCI Repament

21

PCI Durapox® NT plus

30

PCI Repament® Fein

21

PCI Durapox® Premium

31

PCI Repament® Multi

21

®

8

24

PCI PUR-Grund

PCI Wadian

PCI Apogel® Dübel

®

PCI Nanolight White

Natuursteenlijmen
PCI Carraflex®
PCI Carrament

29
®

29

Reactieharslijmen
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Pagina
Egalisatie
Egalisatieenenverzegeling
verzegelingvan
vanvloeren
vloeren

Toeslagmiddelen
PCI Lastoflex®

31

PCI Elektroleit

31

Egalisatie en verzegeling van vloeren
Egaliseren van vloeren

Voegmortels
Voegmortels

Voegmortels
®

PCI Novoment® M1 plus

41

PCI Novoment® M3 plus

41

PCI Carrafug

32

PCI Durapox® EL

32

PCI Novoment Z3

41

PCI Durafug® NT

32

PCI Periplan®

42

PCI Durapox Premium

32

®

PCI Periplan extra

42

PCI Fassadenfug

33

PCI Periplan® fein

42

33

PCI Periplan® multi

42

®

®

PCI Flexfug
®

®

41

®

PCI Novoment Z1

PCI FT Fugenbreit

33

PCI Periplan plus

43

PCI FT® Fugengrau

33

PCI Periplan® White

43

®

34

PCI Armiermatte GFM

43

®

PCI FT Megafug

34

PCI Armiermatte GFS

43

PCI Nanofug®

34

PCI Bauharz

44

®

34

PCI FT Fugenweiß

PCI Nanofug Premium

®

®

44

®

44

PCI Zemtec 1K

Voegkitten
Voegkittenenentoebehoren
toebehoren

PCI Zemtec 180

Voegkitten en toebehoren

Verzegelen van vloeren
PCI Apogrund® W

®

PCI Adaptol

44

35
®

PCI Apokor W
DIN-Polyband
PCI Carraferm®

PCI Apoten

®

45

35

PCI Elastoprimer 110

35

PCI Elastoprimer 145

36

PCI Elastoprimer 150

36

PCI Elastoprimer 165

36

PCI Elastoprimer 220

36

PCI Elofix 20 x 65 x 80 mm

37

PCI Elritan® 100

37

PCI Elritan® 140

37

PCI Escutan® TF

37

PCI Glättmittel

38

PCI Silcoferm® KTW

38

PCI Silcoferm® S

38

PCI Silcofug® E

45

35
PCI Apoten® PU

45

PCI Bodena® Color

45

PCI Finopur®

46

PCI Pursol® 1K

46

PCI Supracolor

46

PCI Zemtec® Top

46

Toeslagmateriaal

38

Uitvlakken
Uitvlakkenenenafwerken
afwerkenvan
vanwanden/plafonds
wanden/plafonds

PCI Repatop® 800

47

Quarzsand 0,3-0,8

47

Quarzsand BCS 412 (0,06 - 0,2)

47

PCI Quarzsand DM 1-4

47

Quarzsand F 32 (0,1 - 0,4)

48

Quarzsand Nr. II (0,06 - 3,5)

48

Quarzsand SB 0,7-1,2

48

Vloerbedekkingslijmsystemen

Uitvlakken en afwerken van wanden/plafonds

Vloerbedekkingslijmsystemen

PCI Bodena® Color

39

PCI Color Pack

39

PCI Fassadenspachtel

39

PCI VG 2

49

PCI Muroplan®

39

PCI VG 5

49

40

PCI DU 903 FH

49

®

PCI Nanocret FC
PCI Pericret®

40

PCI Polycret® 5

40

PCI Supracolor

40

Primers en geluidsreductie

9
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Waterdichting/oppervlaktebehandeling
Waterdichting/oppervlaktebehandeling

Egalisatie-/spachtellagen
PCI USP 32

49

PCI USP 32 S

50

PCI SSP 33

50

PCI HSP 34

50

PCI FES 37

50

PCI STL 39

51

Waterdichting/oppervlaktebehandeling
Kelderafdichting
PCI Barraseal®

60

PCI Barraseal® Turbo

60

PCI Barra® Creme

60

®

PCI DIS 44

51

Vloerbedekkingslijmen
PCI OKL 300

PCI Barra Gisol

60

PCI Barra® Inject

61

PCI Injektionsbehälter

61

PCI Pecimor® 1K

61

PCI Pecimor® 2K

61

51

PCI UKL 302

51

PCI UKL 308-L

52
®

PCI TKL 315

PCI Pecimor DK

62

PCI Pecimor® F

62

52

PCI PKL 326

52
®

PCI LKL 334

52

PCI GKL 355

53

PCI UFX 382

53

PCI DKK 392

53

Parketlijmen
PCI PAR 360

53

PCI PAR 362

54

PCI PAR 365

54

PCI Pecimor -Betongrund

62

PCI BT 26

62

PCI BT 28

63

PCI BT 21

63

PCI BT 23

63

PCI BT 42

63

PCI BT 45

64

PCI BT 46

64

PCI Saniment® HA

64

Snelbouwsystemen/ontkoppeling
Snelbouwsystemen/ontkoppeling

®

PCI Saniment 2 in 1

Snelbouwsystemen/ontkoppeling

Oppervlaktebescherming
PCI Apoflex® F

Snelbouwsystemen
PCI Pecibord® Bodenablauf S (vloerafvoer verticaal)
PCI Pecibord® Bodenablauf W (vloerafvoer horizontaal)
PCI Pecibord® Linea L1
PCI Pecibord® P
PCI Pecibord® Standard
®

PCI Pecidur -montageplaatjes
PCI Pecidur®-montagepluggen
PCI Pecidur®-mixpallet
®

PCI Pecidur -hardschuim XPS-bouwplaten
PCI Pecidur®-hoekelementen

64

55

65

PCI Apoflex® W

65
®

55

PCI Betonfinish W

65

55

PCI Betonfinish® W Lasur

65

®

66

®

55

PCI Polyflex

56

PCI Silconal AG

66

56

PCI Silconal® W

66

56

®

66

®

PCI Silconal 303

56

PCI Silconal 328

67

57

PCI Silconal® 329

67

57

®

67

®

67

PCI Silconal 353
PCI Visconal

Ontkoppeling
PCI Pecilastic®

57

®

57

PCI Pecilastic E

Waterafdichting in natte ruimtes
PCI Kimband

68
®

58

PCI Lastogum afdichtingspasta

68

PCI Pecitape® Silent

58

PCI Lastogum®-Dichtset pasta, kimband, manchetten

68

PCI Polysilent® 4

58

PCI Pecilastic® U afdichtings- en ontkoppelingsmat

68

PCI Pecilastic® U

PCI Polysilent® 7
PCI Polysilent® Plus

®

58

PCI Pecilastic W afdichtingsmat

69

59

PCI Pecitape® 10 x 10 manchet

69

®

69

®

69

PCI Pecitape 15 x 15 manchet
PCI Pecitape 22 x 22 manchet
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Inhoud per productgroep
Pagina

Pagina
Gereedschap
Gereedschap

PCI Pecitape® 42,5 x 42,5 manchet

70

PCI Pecitape® 90° A buitenhoek

70

PCI Pecitape® 90° I binnenhoek

70

PCI Pecitape® DE hoekmanchet voor doucheplaten

70

PCI Pecitape® ME hoekmanchet voor douchevloeren

71

PCI Pecitape® 120 kimband

71

PCI Fugen-Schwamm voegspons

®

71

®

PCI Pecitape 250 kimband

71

PCI Pecitape® Bond kimbandlijm

72

PCI Pecitape Objekt 120 mm kimband

®

72

®

PCI Pecitape WDB kimband voor bad/douchekuip

72

PCI Pecitape® WS afdichtingsband

72

PCI Pecitape Protect kimbandbescherming

®

Gereedschap

PCI Seccoral 1K afdichtingslaag

73

PCI Seccoral® 2K Rapid afdichtingslaag

73

80

Toeslagmiddelen
Toeslagmiddelenenentuinproducten
tuinproducten

Toeslagmiddelen en tuinproducten
Toeslagmiddelen
PCI Color Pack

74

PCI Dichtungsmittel Flüssig

74

PCI Dichtungsmittel Pulver

74

PCI Emulsion

74

PCI Estrifix®

75

PCI Frostschutzmittel

75

PCI Mischöl

75

PCI PP Vezel 12 mm

75

PCI Schalöl

76

Tuinproducten
PCI Pavifix® 1K Extra

76

®

76

®

PCI Pavifix CEM ROC

76

PCI Pavifix® CEM Rapid

77

PCI Pavifix CEM

®

77

®

PCI Pavifix PU

77

PCI Pavifix® V

77

®

78

PCI Pavifix DM

PCI Stabiflex
Reinigingsmiddelen
Reinigingsmiddelen

Reinigingsmiddelen
PCI Durapox® Finish Epoxysluierverwijderaar

79

PCI Elofix 20 x 65 x 80 mm

79

PCI Entöler

79

PCI RT 930

79

PCI Spezial-Reiniger Epoxi

80

PCI Univerdünner

80
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Aangiet- en ondersabelingsmortels
.

-

Universele verankeringslijm

PCI Barrafix® 920
voor middelmatige tot zware
belasting

n 2 componenten verankeringslijm op

methylacrylaatbasis voor het bevestigen
van bouten, draadstangen en
ankerplaten in boorgaten, metselwerk en
beton.
n Verpakt in zelfmengende koker met twee
kamers
n Oplosmiddel en styrolvrij
n Gecertificeerd volgens ETAG 001
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond

Kleur
grijs
Verpakking:
280 ml koker

.

-

3K Reparatiemortel tot -25°C

PCI Repafast® APS
40
Voor verkeersvlakken en
industrievloeren

n Snel uithardende 3 componenten

polymeermortel.
n Voor het snel repareren en verbeteren
van vloeren en straten.
n Voor oppervlakken in
industriegebouwen, koelruimtes,
levensmiddelenbedrijven,
parkeergarages.
n Hoge weerstand tegen stootbelasting,
schuren, krassen en vele chemicaliën.
n Voor laagdiktes van 8 tot 30 mm.
n Component B voor 0°C tot +20°C;
component BF voor -25°C tot 0°C.
n Binnen, buiten, vloer.

Kleur
Component B violet/
A geelachtig / C grijs,
Component BF violet
Verpakking:
25,30 kg set,
0,40 kg koker,
2,40 kg jerrycan,
22,50 kg zak

.

-

Cementgebonden gietmortel

PCI Repaflow®
Voor machine funderingen, rails,
kolommen en stalen frames

n Krachtverdelende, steunende, sterke

verbinding tussen betonnen
fundamenten en machines, stalen
voetplaten, stalen rails en pilaren. Voor
het aangieten van prefabelementen.
n Voor giethoogtes van 5 tot 100 mm.
n Sterkteklasse K70.
n Hoge vroege sterkte en eindsterkte.
n Voldoet aan Duitse DAfStb-richtlijn
(VeBMR).
n Binnen en buiten

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Driecomponenten epoxygietmortel

PCI Repaflow® EP
plus
bereikt zeer hoge sterkte

12

n Om machineonderdelen te verankeren bij

zeer hoge dynamische belasting
n Voor vloerreparatie
n Zeer goede hechting aan staal
n Lage e-modulus
n Lange verwerkingstijd
n Voor een giethoogte van 10 tot 100 mm
n Instelbare consistentie van vloeiend tot
spachtelbaar
n Voor vloeren, binnen en buiten

Kleur
Component A geel /
Component B bruin /
Component C grijs,
Verpakking:
114,90 kg set,
11,35 kg emmer,
3,55 kg emmer,
25 kg zak

Aangiet- en ondersabelingsmortels
.

-

Cementgebonden gietbeton

PCI Repaflow® plus
één component en
krimpcompenserend

n Voor het ingieten van kolommen, pilaren,

bruglagers en rails.
n Gietmortel voor machines, turbines,
pompen en generatoren.
n Voor giethoogte van 40-150 mm.
n Sterkteklasse K90.
n Binnen, buiten, vloer.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Snelle montagemortel

PCI Repaflow® Turbo
voor rioolputdeksels, metalen
balustrades en prefabbeton

n Zeer goed vloeiende en zeer sterke

gietmortel voor het krachtig vullen van
gaten met een doorsnede van 5 tot
50 mm.
n Met toevoeging van grind 4 - 8 mm tot
100 mm doorsnede.
n Voor het aangieten van montagegaten,
rails, pilaren en schachtdeksels en frames.
n Sterkteklasse K70.
n Waterdichting tot een druk van 1,5 bar
n Bestand tegen chloorwater in
zwembaden
n Binnen, buiten

Kleur
grijs
Verpakking:
20 kg zak

.

-

Cementhoudende giet- en
verankeringsmortel

PCI Repaflow® Uni
Eén component en krimparm

n Krachtverdelende, steunende, sterke

verbinding tussen betonnen
fundamenten en machines, stalen
voetplaten en rails en pilaren.
n Krachtige gietmortel voor
prefabbetonzuilen, rails en
schachtprofielen.
n Voor giethoogtes van 20 tot 80 mm, met
grindtoevoeging tot 180 mm
n Voldoet aan EN 1504, deel 6.
n Druksterkte overeenkomstig K70.
n Binnen en buiten

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Ondersabelingsmortel

PCI Repaflow® USM
als verbinding tussen funderingen
en machines

n Krachtverdelende, draagkrachtige

verbinding tussen betonnen funderingen
en machines, stalen kolommen,
voetplaten, rails etc.
n Laagdikte 5 - 50 mm.
n Sterkteklasse K70.
n Binnen, buiten, wand, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak
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Betonreparatie
.

-

Reparatie van scheuren
Pluggen

PCI Apogel® Dübel
voor dekvloeren

n Verhinderen verticale bewegingen

(hoogteverschil) bij de bewegingsvoegen
in dekvloeren.
n Geen beperking van de horizontale
bewegingen van de vloer door glijdende
staaf in kunstofhuls.
n Binnen en buiten.

Kleur
oranje-grijs-geel
Verpakking:
1 stuk

.

-

Injectiehars

PCI Apogel® E
voor het afdichten en vullen van
scheuren

n Oplosmiddelvrije, laagviskeuze,

2 componenten PU-hars voor het
afdichtend injecteren van scheuren en
gaten in cementhoudende bouwdelen.
n Voor beperkt rekbare verbindingen.
n Apogel PU voorgeïnjecteerd zijn.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond voor
droge en vochtige scheuren

Kleur
transparent
Verpakking:
1 kg blik

.

-

Giethars

PCI Apogel® F
voor het sluiten van scheuren

n Twee componenten epoxyhars met lage

viscositeit voor het vullen van scheuren
en holle ruimtes in beton en dekvloeren.
n Ook geschikt voor vochtige, gescheurde
flanken.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond,
voor vochtige en droge scheuren.

Kleur
transparant
Verpakking:
1 kg blik

.

-

Injectiehars

PCI Apogel® PU
voor het afdichten en vullen van
scheuren
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n 2 componenten, oplosmiddelvrije,

laagviskeuze, snel schuimende
polyurethaanhars voor het injecteren van
watervoerende scheuren in beton en
dekvloeren.
n Daarna wordt duurzaam afgedicht door
te injecteren met PCI Apogel® E.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond,
voor water voerende scheuren

Kleur
bruin
Verpakking:
1 kg blik

Betonreparatie
.

-

Silikaatgiethars

PCI Apogel® SH
het vullen van scheuren in
dekvloeren

n Snel uithardende silicaathars.

n Voor het dicht gieten en sluiten van

scheuren en schijnvoegen in minerale
dekvloeren.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.
n Tot ca. 5 mm voegbreedte.
n Geschikt voor vloerverwarming.
n Geurarm en oplosmiddelvrij
n Binnen, buiten (onder droge
omstandigheden), vloer.

Kleur
geel
Verpakking:
0,60 l set

.

-

Giethars

PCI Apogel® Schnell
voor het sluiten van scheuren

n Snel uithardende methacrylathylaathars

met lage viscositeit voor het vullen van
scheuren en holle ruimtes in beton en
dekvloeren, vooral bij lage temperaturen.
n Bij droge en vochtige scheurflanken.
n Voor sterke verbindingen.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond,
voor vochtige en droge scheuren.

Kleur
transparant
Verpakking:
0,50 kg blik

.

-

Injectienippels

n voor PCI Apogel®-systeem

Verpakking:
1 stuk

PCI Apogel®
Schraubpacker
10/120

.

-

Injectienippels

n voor PCI Apogel®-systeem

Verpakking:
1 stuk

PCI Apogel®
Schraubpacker BS
02 13/75 mm
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Betonreparatie
.

-

Injectienippels

n bij PCI Apogel®-systeem

Verpakking:
1 stuk

PCI Apogel®
Tagespacker

.

-

Slijtvaste reparatiemortel

n Epoxyharsmortel.

PCI Aposan®

n Voor zeer sterke reparaties van

voor kleine betonoppervlakken en
kanten

n 2 componenten.

kleine schadeplekken en scheuren in
zand-cementdekvloeren, betonnen
vloeren en trappen (grondering:
PCI Epoxigrund 390).
n Binnen, buiten, vloer, wand.

Kleur
grijs
Verpakking:
5 kg emmer

.

-

Cementgebonden reparatiemortels
Cementgebonden fijne spachtel

PCI Barrafill® L
voor betonnen wanden

n Cosmetisch repareren van betonnen

elementen.
n Reparatie van beschadigde hoeken en
kanten.
n Voor het vullen van grindnesten en
gaten.
n In lichtgrijs en donkergrijs.
n Binnen, buiten, wand, plafond.

Kleur
lichtgrijs, donkergrijs
Verpakking:
25 kg zak,
20 kg emmer,
8 kg emmer

.

-

Epoxylijm

PCI Barrafix® EP
voor sterke verbindingen
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n Lijm voor sterke verbindingen tussen

betonnen stenen, platen, buizen en
prefab-elementen.
n Voor machineverankeringen en het
bevestigen van pijlers en overige
verankeringen.
n Voor het verlijmen van afdichtband.
n Binnen, buiten.

Kleur
Component A wit /
Component B zwart
Verpakking:
25 kg set,
12,50 kg emmer,
6 kg emmer

Betonreparatie
.

-

Corrosiebeschermer en hechtbrug

PCI Nanocret® AP
voor bruggen en betonnen
constructies

n Corrosiebeschermer voor wapening in

beton.
n Bij te verwachte sterke chloridebelasting.
n Bij problematische ondergronden en/of
een kritische omgeving, waarbij extra
bescherming nodig is.
n Met actief werkende corrosie-inhibitor.
n Als hechtlaag voor kritische
ondergronden.
n Binnen, buiten.

Kleur
grijs
Verpakking:
15 kg emmer,
4 kg emmer

.

-

Lichtgewicht reparatiemortel

PCI Nanocret® R2
universeel voor beton en
metselwerk

n Voor reparatie van hoeken en randen van

(prefab)beton.
n Voor het vullen van holtes en gaten in
dekvloeren, betonnen vloeren,
betonpijlers en balkonplaten.
n Voor het vullen van leidingsleuven in
betonnen wanden en holtes tussen
beton en stalen frames.
n Voor het uitvlakken van traptredes.
n Voor laagdiktes van 3 tot 100 mm.
n Voldoet aan EN 1504-3 R2.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond

Kleur
grijs
Verpakking:
20 kg zak

.

-

Universele reparatiemortel

PCI Nanocret® R3
voor betonreparatie

n Voor reparatie van oppervlakken, hoeken

en randen van betonelementen.
n Voor herprofilering.
n Voor laagdiktes van 3 tot 50 mm.
n Voldoet aan EN 1504-3 R3.
n Vermeld als reparatiemortel volgens
Duitse ÔVBB.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Zeer sterke reparatiemortel

PCI Nanocret® R4
PCC
voor betonnen constructies

n Betonvervanging voor statische reparatie
n Voor een laagdikte van 5 tot 50 mm
n Hoge druksterkte en slijtvast, grote

mechanische belastingen mogelijk

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

n Sulfaatbestendig

n Geringe krimp en vezelversterkt
n Hoge carbonatatie- en

chloridebestendigheid

n Voldoet aan EN 1504-3 R4

n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond
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Betonreparatie
.

-

Snel uithardende reparatiemortel

PCI Nanocret® R4
Rapid
voor betonnen constructies

n Snel verder af te werken en goed te

modelleren
n Snelle uitharding vanaf +1 °C
n Voor een laagdikte van 5 tot 50 mm
n Watervast, weers- en dooizoutbestendig
n Goede hechting op beton en dekvloer
n Hoge sterkte, te gebruiken door
voetgangers en verkeer
n Sulfaatbestendig, geschikt voor riolen
n Voldoet aan EN 1504-3 R4
n Voor binnen en buiten, wand, vloer en
plafond

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Hoge sterkte reparatiemortel

PCI Nanocret® R4
SM
voor betonconstructies

n Krimpcompenserende, thixotropische en

vezelversterkte reparatiemortel.
n Eén component.
n Voor betonreparatie, nieuwe afwerklagen
en voor bescherming van
betonoppervlakken op bruggen of
vergelijkbare bouwwerken.
n Voor het repareren van betonnen
constructies.
n Verwerking door middel van spachtelen
of spuiten.
n Gecertificeerd volgens EN 1504-3 R4.
n Voor laagdiktes van 6 - 40 mm. Bij
overlagen max. 10 - 15 mm per laag.
n Binnen, buiten, wand, plafond.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Snelcement

n Hoog belastbare snelmontagemortel

voor snelle montage en om af te
dichten bij waterlekkages

voor het stoppen van waterindringing en
lekkages beneden maaiveld en in riolen.
n Voor het afdichten van gaten in pijpen.
n Hardt na ca. 30 seconden scheurvrij uit.
n Binnen en buiten

Snelcement

n Hoog belastbare snelmontagemortel

PCI Polyfix® 30 Sek.

Kleur
grijs
Verpakking:
1 kg emmer

.

-

PCI Polyfix® 5 Min.
voor reparaties, verankering en
montages
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voor het verankeren en bevestigen van
deurkozijnen, bouten en leidingen.
n Voor het vullen van kleine gaten (bijv. na
scheurvorming) en scheuren.
n Chloridevrij, veroorzaakt geen corrosie
aan staal.
n Geen primer of hechtbrug nodig.
n Verwerkingstijd ca. 3 minuten na
mengen.
n Uitharding ca. 5 minuten na mengen.
n Binnen en buiten

Kleur
grijs
Verpakking:
15 kg emmer,
5 kg emmer,
1 kg blik

Betonreparatie
.

-

Snelcement

PCI Polyfix® plus
voor snelmontage in hoog- en
laagbouw

n Voor het aanbrengen van schachtringen

en schachten.
n Voor het afdichten van doorvoeren en
breuken.
n Voor het vormen van goten en randen.
n Snel afbindend. Uitgehard na
ca. 5 minuten.
n Beloopbaar na ca. 2 uur.
n Watervast, weer-, vorst- en
dooizoutbestendig, sulfaatbestendig.
n Voldoet aan EN 1504-3, klasse R3.
n Binnen en buiten

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak,
20 kg emmer

.

-

Snelcement

PCI Polyfix® plus L
voor snelmontage
in hoog- en laagbouw

n In Duitsland gecertificeerde

herprofileringsmortel.
n Voor het aanbrengen van schachtringen
en schachten.
n Voor het afdichten van doorvoeren en
breuken.
n Voor het vormen van goten en randen.
n Snel afbindend. Uitgehard na
ca. 25 minuten.
n Beloopbaar en verkeersbelasting na
ca. 2 uur.
n Watervast, weer-, vorst- en
dooizoutbestendig, sulfaatbestendig.
n Voldoet aan EN 1504-3, klasse R3.
n Binnen en buiten

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak,
20 kg emmer

.

-

Betonreparatiemortel

PCI Polyfix® NH
in hoogovenkleur

n Voor het uitvlakken van traptreden en

zijkanten, bijwerken en vullen van gaten.
n Voor het dichten van leidingsleuven en
vullen van holle ruimtes tussen beton en
stalen kozijnen.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond

Kleur
lichtgrijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

3K Reparatiemortel tot -25°C

PCI Repafast® APS
40
Voor verkeersvlakken en
industrievloeren

n Snel uithardende 3 componenten

polymeermortel.
n Voor het snel repareren en verbeteren
van vloeren en straten.
n Voor oppervlakken in
industriegebouwen, koelruimtes,
levensmiddelenbedrijven,
parkeergarages.
n Hoge weerstand tegen stootbelasting,
schuren, krassen en vele chemicaliën.
n Voor laagdiktes van 8 tot 30 mm.
n Component B voor 0°C tot +20°C;
component BF voor -25°C tot 0°C.
n Binnen, buiten, vloer.

Kleur
Component B violet/
A geelachtig / C grijs,
Component BF violet
Verpakking:
25,30 kg set,
0,40 kg koker,
2,40 kg jerrycan,
22,50 kg zak
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Betonreparatie
.

-

Vloeiende reparatiemortel

n Vloeiende reparatiemortel.

PCI Repafast® Fluid

n Bij lage temperaturen (tot -10°C)

voor verkeersvlakken en
industrievloeren

n Bij reparaties onder tijdsdruk.

verwerkbaar.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

n Voor het vullen van gaten in bekistingen.
n Voor het repareren van straatstenen.

n Voor het bevestigen en verankeren van

straatgarnituur.

n CE-gecertificeerd volgens

EN 1504-3 R4.

n Als reparatiemortel voor 10-100 mm

laagdiktes.

n Als gietmortel an 25-150 mm laagdiktes.
n Binnen, buiten, vloer.

.

-

Sterke reparatiemortel

PCI Repafast® Tixo
Voor verkeersvlakken en
industrievloeren

n Voor horizontale en hellende

oppervlakken.
n Bij reparatie onder tijdsdruk.
n Bij lage temperaturen (tot -10°C)
verwerkbaar.
n Voor het repareren van gaten.
n Voor het repareren van trottoirs.
n Voor het leggen van straatstenen.
n CE-gecertificeerd volgens
EN 1504-3 R4.
n Als reparatiemortel voor laagdiktes van
10 tot 100 mm.
n Als zetmortel voor laagdiktes van 25 tot
125 mm.
n Binnen, buiten, vloer.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Cementgebonden gietmortel

PCI Repaflow®
Voor machine funderingen, rails,
kolommen en stalen frames

n Krachtverdelende, steunende, sterke

verbinding tussen betonnen
fundamenten en machines, stalen
voetplaten, stalen rails en pilaren. Voor
het aangieten van prefabelementen.
n Voor giethoogtes van 5 tot 100 mm.
n Sterkteklasse K70.
n Hoge vroege sterkte en eindsterkte.
n Voldoet aan Duitse DAfStb-richtlijn
(VeBMR).
n Binnen en buiten

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Driecomponenten epoxygietmortel

PCI Repaflow® EP
plus
bereikt zeer hoge sterkte
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n Om machineonderdelen te verankeren bij

zeer hoge dynamische belasting
n Voor vloerreparatie
n Zeer goede hechting aan staal
n Lage e-modulus
n Lange verwerkingstijd
n Voor een giethoogte van 10 tot 100 mm
n Instelbare consistentie van vloeiend tot
spachtelbaar
n Voor vloeren, binnen en buiten

Kleur
Component A geel /
Component B bruin /
Component C grijs
Verpakking:
114,90 kg set,
11,35 kg emmer,
3,55 kg emmer,
25 kg zak

Betonreparatie
.

-

Reparatie- en modelleermortel

PCI Repafix®
voor vloeren, wanden en trappen
van beton

n Niet vloeiende, snel afbindende, met

water aan te maken reparatiemortel, die
goed te modelleren is.
n Voor oppervlakken tot 0,5 m² geschikt
(lengte van een zijde maximaal 1,5 m).
n Hechtbrug alleen bij toepassing op
oppervlakken nodig, bij het vullen van
gaten niet.
n Voor laagdiktes van 2 tot 50 mm.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak

.

-

Reparatiemortel

PCI Repament®
voor betonnen ondergronden en
cementdekvloeren

n Snel uithardende en slijtvaste

cementgebonden mortel.
n Voor het herstellen en repareren van
beschadigde dekvloeren in laagdiktes
van 5 tot 20 mm, vermengd met grind
tot 40 mm.
n Volgens EN 13813: CT-C35-F6-A12.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Reparatiemortel

PCI Repament® Fein
voor betonnen ondergronden en
cementdekvloeren

n Toepassing als gebonden dekvloer of op

ontkoppelings/isolatielaag.
n Voor het maken van afschot of repareren
van dekvloeren in een laagdikte van 10
tot 100 mm.
n Eenvoudig te modelleren.
n Hoge sterkte (druksterkte na 3 dagen
25 N/mm², na 28 dagen 40 N/mm²).
n Beloopbaar na ca. 6 uur.
n Verwerkingstijd ca. 50 minuten.
.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Egalisatie/reparatiemortel

PCI Repament® Multi
met instelbare viscositeit, voor
vloeren

n Voor kleine oppervlakken als dekvloer

en voor eenvoudig gietwerk.
n In een laagdikte van 10 tot 70 mm.
n Instelbare consistentie van vloeiend
tot stijfplastisch.
n Hoge sterkte (druksterkte
na 3 dagen 40 N/mm²,
na 28 dagen 65 N/mm²).
n Beloopbaar na ca. 6 uur.
n Verwerkingstijd ca. 50 minuten.
n Voor vloeren, binnen en buiten

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak
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Primers/voorbehandeling
.

-

Speciale epoxygrondering

PCI Epoxigrund 390
op zuigende en niet zuigende
ondergronden

n 2 componenten, oplosmiddelvrije,

grondering met lage viscositeit voor
zuigende betonnen ondergronden en
cementdekvloeren onder
PCI verzegelingen en coatings.
n Als grondering voor epoxy
reparatiemortel PCI Aposan® en
waterafdichting PCI Apoflex®.
n Grondering voor het egaliseren,
ook voordat parket wordt aangebracht,
op diverse dekvloeren, keramiek, hout,
lijmresten en bitumenafwerkingen.
n Zeer emissiearm,
GEV-EMICODE EC 1 R.
n Geschikt als uitvlakspachtel of fijne
egalisatie met kwartszand.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
transparant
Verpakking:
25 kg set,
17,50 kg blik,
7,50 kg emmer,
10 kg emmer,
1 kg blik

.

-

Speciale epoxygrondering

PCI Epoxigrund
Rapid
op zuigende en niet zuigende
ondergronden

n Snel uithardend, al na ca. 3,5 uur

overwerkbaar.
n 2 componenten, oplosmiddelvrij, lage
viscositeit grondering op zuigende
betonoppervlakken en
cementdekvloeren voor PCI verzegeling
en coatings.
n Als grondering voor epoxyreparatiemortel
PCI Aposan® en waterafdichting PCI
Apoflex®.
n Zeer emissiearm,
GEV-EMICODE EC 1 R.
n Geschikt als uitvlakmortel of fijne
egalisatie met kwartszand.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
transparant
Verpakking:
5 kg emmer,
1 kg blik

.

-

Speciale hechtbrug

PCI Fleximent®
voor (dubbel)hardgebakken
keramiek

n Eén component, plastische en gietbare

mortel voor het verlijmen van
dubbelhardgebakken keramiek, ook met
lage wateropname, en betonnen platen
op aardvochtige cementdekvloeren.
n De uitgegoten mortel kan met een spaan
of troffel worden verdeeld.
n Binnen, buiten, vloer.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

primer

PCI Gisogrund®
voor wand en vloer
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n Vochtwerende primer op

gips/anhydrietondergronden,
egalisatiemortels, cellenbeton, beton,
pleisters, snelbouwplaten en
metselwerk.
n Voorbehandeling voor het verlijmen
van tegels en behang.
n Laag verbruik op cementhoudende
ondergrond (1:1 verdunnen)
n Beloopbaar na ca. 30-60 minuten.
n Tweede laag na ca. 30-60 minuten.
n Zeer emissiearm,
GEV-EMICODE EC 1 R..
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
blauw
Verpakking:
200 l vat,
20 l emmer,
10 l emmer,
5 l emmer,
1 l flacon

Primers/voorbehandeling
.

-

Primer

PCI Gisogrund® 303
op gladde, niet zuigende
ondergronden

n Primer voor niet zuigende

ondergrond, bijv. oude tegels.
n Gebruiksklaar.
n Droogtijd 30 - 45 minuten.
n Hoge hechtsterkte.
n Kleur lichtgeel om dekking op
oppervlak te controleren.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
lichtgeel doorzichtig
Verpakking:
20 l emmer,
5 l emmer,
1 l flacon

.

-

Primer

PCI Gisogrund® 404
op zuigende en niet zuigende
ondergronden

n Gebruiksklare primer op o.a. hout,

oude tegels, anhydriet.
n Beloopbaar na ca. 3 uur (op anhydriet
na ca. 12 uur).
n Laag verbruik op zuigende
ondergrond door verdunning met
water.
n Brede toepassing op zuigende en zwak
zuigende beton- en zandcementvloeren,
op egalisatiemortels, magnesietvloeren,
gietasfalt, anhydrietvloeren, houten
ondergronden en niet zuigende
ondergronden zoals keramiek.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Voor binnen, buiten, vloer

Kleur
violet
Verpakking:
20 l emmer,
5 l emmer,
1 l flacon

.

-

Snel drogende hechtprimer

PCI Gisogrund®
Rapid
op cement- en gipshoudende
ondergronden

n Als snel verfilmende vochtwerende

grondering op gips- en kalkpleisters,
gipskarton en gipsvezelplaten,
anhydrietvloeren, cementdekvloeren,
beton, cellenbeton, bouwplaten, pleisteren metselwerk voor het verlijmen van
keramiek.
n Grondering voor het aanbrengen van
PCI Periplan®, PCI Periplan® fein en
PCI Periplan® plus.
n Zeer emissiearm,
GEV-EMICODE EC 1 R..
n Beloopbaar na ca. 5 minuten.
n Egaliseren of verlijmen na ca. 5 minuten
(op minerale ondergronden).
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
roze
Verpakking:
10 l jerrycan,
5 l jerrycan,
1 l flacon

.

-

Gipspleisterhechtbrug

PCI Gisopakt®

n Hechtbrug voor gips- en gipskalkpleister

op glad beton, kalksteen, metselwerk en
gasbeton.
n Binnen, wand, plafond

Kleur
groen
Verpakking:
12 kg emmer

op betonnen wanden en plafonds
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Primers/voorbehandeling
.

-

Speciale hechtbrug

PCI Polyhaft®
voor pleisterwerk en tegellijmen
op gladde ondergronden

n Hechtbrug voor keramiek, natuursteen

en pleister op gladde, dichte en niet
zuigende ondergronden
(waterondoorlaatbaar beton, terrazzo,
keramiek, staal, afdichtingslagen,
gladgeschuurde cementdekvloeren en
betonnen oppervlakken etc.)
n Watervast, vorstbestendig.
n Afwerking met pleister of keramiek na
ca. 24 uur.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
bruin
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Polyurethaan grondering

PCI PUR-Grund
voor PCI Pursol® 1K

n Eéncomponent polyurethaangrondering

voor PCI Pursol® 1K.
n Als schraaplaag, gemengd met
kwartszand in verhouding 1 : 1 tot ca.
1 : 2 (gewichtsdelen), afhankelijk van
verwerkings- en ondergrondtemperatuur.
n Buiten, vloer

Kleur
transparant
Verpakking:
5 kg emmer

.

-

Mortelhechtbrug

PCI Repahaft®
voor hechtende dekvloeren en
cementmortels

n Hechtbrug voor dekvloeren zoals

PCI Novoment, cementhoudende
reparatiemortels zoals PCI Repament,
drainmortel PCI Pavifix DM en
gebruikelijke zand/cementmortels.
n Verwerking nat-in-nat.
n Watervast, vorstbestendig.
n Laagdikte ca. 1,5 mm.
n Verwerkingstijd ca. 1 uur.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC1 PLUS R.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
donkergrijs
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak

.

-

Speciale grondering

PCI Wadian®
voor houten spaanplaten
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n Gebruiksklare, vochtremmende

grondering voor spaanplaten.
n Voor droge en gering vochtige omgeving.
n Verhindert vormveranderingen door
vochtinwerking.
n Oplosmiddelvrij.
n Waterdampremmende grondering voor
cementhoudende ondergronden.
n Goede hechting aan de ondergrond en
aan tegellijm.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Binnen, wand, vloer

Kleur
geel
Verpakking:
5 l jerrycan,
1 l flacon

Tegellijmen
.

-

Pastalijmen
Dispersietegellijm

PCI Bicollit® Classic
voor tegels, platen en mozaïek

n Voldoet aan D1TE volgens EN 12004.

n Gebruiksklare, flexibele dispersielijm voor

keramische tegels, platen en mozaïek in
dunbed.
n Ook voor het verlijmen van isolerend en
geluidsdempend materiaal en
decorplaten.
n Afvoegbaar na ca. 2 dagen.
n Afvoegbaar na ca. 7 dagen bij
grootformaat en dichte ondergronden.
n Binnen, muur, plafond

Kleur
hellgrau, beige
Verpakking:
16 kg emmer,
5 kg emmer

.

-

Dispersietegellijm

PCI Bicollit® Extra
voor tegels, platen en mozaïek

n Voldoet aan D2TE volgens EN 12004.
n Gebruiksklare, flexibele, dispersielijm

voor keramiek, platen en mozaïek in
dunbed.
n Ook geschikt om te lijmen op oude
keramiek.
n Binnen, muur, plafond

Kleur
wit
Verpakking:
16 kg emmer

.

-

Dispersielijm

PCI FlexPasta
Premium
voor grote wandtegels

n Zeer geschikt voor grote wandtegels
n Zeer goed standvermogen
n Voor keramiek en mozaïek
n Smeuïg in de verwerking

Kleur
lichtbeige
Verpakking:
15 kg emmer

n Vochtbestendig; D2 TE
n Gebruiksklaar

n Voor wandtegels, binnen.

.

-

Vezelhoudende dispersietegellijm

n Voor binnen, op de wand

PCI Pecicoll® XL

n Ook voor verlijming op oud keramiek

voor wandtegels en mozaïek

n D2 TE, geschikt voor natte ruimtes
n Voor binnen, op de wand

Kleur
wit
Verpakking:
14 kg emmer
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Tegellijmen
.

-

Poederlijmen
Flexibele dunbedmortel

PCI Fassadenkleber
voor keramische tegels op de
gevel en voor het leggen van
CeraVent® platen

n Voldoet aan C2TE volgens EN 12004.
n Voor het lijmen van vorstbestendige

n Binnen, buiten, wand, sokkel

keramische tegels en platen en
dubbelhard gebakken keramiek op de
gevel.
n Op (prefab)beton, geschikte
isolatieplaten en ontkoppelingsmatten
CeraVent van fa. Gutjahr.
n Met toevoeging van kunststof, zorgt voor
uitstekende hechting, ook op niet
zuigend keramiek.
n Vervormbaar, compenseert ondergronden temperatuurspanningen.
n Smeuïg en eenvoudig te verwerken.
n Dooi- en vorstbestendig, universeel
binnen en buiten te gebruiken.
n Voor lijmbeddiktes van 3 tot 10 mm.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Flexibele tegellijm

PCI Flexmörtel®
voor alle keramische tegels

n Voldoet aan C2TE S1 volgens

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak

EN 12004.
n Universele lijm voor keramiek,
mozaïek en klinkers op vele
ondergronden.
n Standvast en flexibel.
n Voor lijmbeddiktes van 1 tot 5 mm.
n Beloopbaar/afvoegbaar na ca. 12 uur.
n Verwerkingstijd 3 uur.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

.

-

Flexibele tegellijm

PCI Flexmörtel®
Premium
voor keramiek en natuursteen

n Voldoet aan C2FE S1 volgens

Kleur
grijs
Verpakking:
20 kg zak

EN 12004
n Voor grootformaat vloertegels
n Zeer geschikt voor balkon en terras
n Op cementdekvloeren met een
restvochtgehalte van ≤ 4%
(CM-methode)
n Flexibel, compenseert
temperatuurwisselingen
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC1 PLUS R.
n Voor binnen en buiten

.

-

Flexibele tegellijm

PCI Flexmörtel® S1
voor alle keramiek
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n Voldoet aan C2TE S1 volgens

EN 12004.
n Voor het verlijmen op
cementdekvloeren met een
restvochtgehalte van ≤ 4%
(CM-methode).
n Bij vloerverwarming geen
opstookprotocol nodig. Verwarming
7 dagen na tegelwerk volledig
aanzetten.
n Voor lijmbeddiktes van 1 tot 10 mm.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Beloopbaar/afvoegbaar na ca. 12 uur.
n Binnen, buiten, vloer, wand
n Voor flexibele verlijming van tegels en
platen

n Voor het repareren en uitvlakken van

kleine oneffenheden op wanden en
vloeren, voor het verlijmen van tegels en
platen

Kleur
grijs
Verpakking:
20 kg zak,
5 kg zak

Tegellijmen
.

-

Flexibele vloeibedtegellijm

PCI Flexmörtel® S1
Flott
vooral voor grootformaat
vloertegels

n Voldoet aan C2E S1 volgens

Kleur
grijs
Verpakking:
20 kg zak

EN 12004.
n Vloeibedlijm voor vooral grootformaat
vloertegels
n Kan buttering-floating methode
vervangen
n Korte uithardingstijd van 6 uur
n Ook voor natuursteen dat niet gevoelig is
voor verkleuring
n Lijmbed: 1 tot 15 mm
n Relatief lange verwerkingstijd van 3 uur
n Zeer emissiearm, Duitse GEV Emicode
EC1 Plus R.
n Voor vloeren, binnen en buiten

.

-

Snel uithardende, flexibele
tegellijm

PCI Flexmörtel® S1
Rapid
voor alle keramiek

n Voldoet aan C2FT S1 volgens

n Voor flexibele verlijming van tegels en

EN 12004.
n Voor het verlijmen op
cementdekvloeren met een
restvochtgehalte van ≤ 4%
(CM-methode).
n Bij vloerverwarming geen
opstookprotocol nodig. Verwarming
7 dagen na tegelwerk volledig
aanzetten.
n Snel uithardend, al na 3 uur
beloopbaar en af te voegen.
n Voor lijmbeddikte van 1 tot 10 mm.
n Verwerkingstijd 40 minuten
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

natuursteen
n Voor het verlijmen van keramiek op alle
waterafdichtingen van PCI
n Voor het repareren en uitvlakken van
kleine oneffenheden op wanden en
vloeren, voor het verlijmen van tegels en
platen

n Voldoet aan C2TE S2 volgens

n Afvoegen na ca. 12 uur

Kleur
grijs
Verpakking:
20 kg zak,
5 kg zak

.

-

Zeer flexibele tegellijm

PCI Flexmörtel® S2
voor alle keramiek

EN 12004.
n Verlijmen op zandcementdekvloeren
zodra beloopbaar (gemiddeld na
3 dagen)
n Bij vloerverwarming geen
opstookprotocol nodig.
Vloerverwarming 7 dagen
na afvoegen volledig aanzetten.
n Zeer vervormbaar, compenseert
temperatuurwisselingen en
ondergrondspanning.
n Hoge hechttreksterkte, haalt dubbel
zoveel sterkte als vereist.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Lijmbeddikte 1 - 10 mm

n Verwerkingstijd ca. 90 minuten
n Voor binnen, vloer en wand

n Voor het verlijmen van vooral

Kleur
grijs
Verpakking:
20 kg zak

grootformaat tegels op vloerverwarming

n Voor het uitvlakken en egaliseren van

kleine oneffenheden op wanden en
vloeren, voor het verlijmen van tegels en
platen.

.

-

Flexibele tegellijm

PCI FT® Extra
voor alle keramiek

n Voldoet aan C2 TE S1 volgens

EN 12 004.
n Voor lijmen van hard of dubbelhard
gebakken tegels, ook met lage
wateropname, op vele ondergronden.
n Voor lijmbeddiktes van 1 tot 5 mm.
n Afvoegen na ca. 12 uur.
n Verwerkingstijd 3 uur.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor binnen, buiten, vloer en wand.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak
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Tegellijmen
.

-

Flexibele tegellijm

PCI FT® Flex
speciaal voor grootformaat
keramiek

n Voldoet aan C2 TE S1 volgens

EN 12 004.
n Vooral voor het lijmen van
grootformaat tegels op de wand.
n Laag verbruik.
n Hoge stabiliteit ook bij zware tegels.
n Voor lijmbeddikte van 1 tot 5 mm.
n Afvoegen na ca. 12 uur.
n Verwerkingstijd 2 tot 3 uur.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand.

Kleur
grijs
Verpakking:
18 kg zak

.

-

Tegellijm

PCI FT® Klebemörtel
voor hardgebakken keramiek en
dubbelhard gebakken keramiek

n Voldoet aan C2T volgens EN 12004.

n Universeel voor hard en dubbelhard

gebakken keramiek.

n Ook geschikt voor in zwembaden en

koelruimtes.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak

n Flexibel door toevoeging van

PCI Lastoflex®.

n Lijmbeddikte 1 tot 5 mm.

n Beloopbaar/afvoegbaar na ca. 24 uur.
n Verwerkingstijd 4 uur.

n Geschikt voor vloerverwarming.
n Met testcertificaat voor

drinkwatertoepassing.

n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.

n Voor binnen, buiten, vloer, wand
.

-

Middenbedtegellijm

PCI FT® Ment
om tegels te lijmen en als
uitvlakmortel

n Voldoet aan C2E volgens EN 12004
n Voor het lijmen van grootformaat

keramiek op ongelijke ondergronden
en bij verschillende tegeldiktes
n Voor het lijmen van
verkleuringsongevoelig natuursteen
n Om oneffenheden uit te vlakken
n Vorst en dooizoutbestendig
n Flexibel door toevoeging van
PCI Lastoflex (C2E S2).
n Lijmbeddikte: 2 tot 25 mm
n Beloopbaar/afvoegbaar na ca. 7 uur
n Verwerkingstijd 3 uur
n Zeer emissiearm,
Duitse GEV Emicode EC1 Plus R.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Flexibele, snelle tegellijm

PCI FT® Rapid
voor keramiek
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n Voldoet aan C2 FT S1 volgens

EN 12 004.
n Snel uithardend en flexibel.
n Beloopbaar en afvoegbaar na
ca. 3 uur.
n Voor lijmbeddikte van 1 tot 5 mm.
n Verwerkingstijd 40 minuten.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

Tegellijmen
.

-

Flexibele, lichtgewicht tegellijm

PCI Nanolight®
voor alle ondergronden en alle
keramiek

n Voldoet aan C2 TE S1 volgens

n Voor het verlijmen van alle keramiek op

EN 12 004.
n Stofarm en lichtgewicht.
n Hoge opbrengst.
n Ook voor het uitvlakken van ongelijke
wand- en vloervlakken voor het
aanbrengen van tegels.
n Voor lijmbeddikte van 1 tot 10 mm.
n Beloopbaar/afvoegbaar na 8 uur.
n Verwerkingstijd 90 minuten.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Binnen, buiten, vloer, wand

grijs
alle ondergronden, zoals
Verpakking:
cementdekvloeren, cellenbeton,
15 kg zak
anhydrietvloeren, gipsondergronden,
PVC, keramiek, metaal, houtspaanplaten
en PCI-afdichtingen.
n Voor terrassen, zwembaden en
commerciële ruimtes geschikt.

Kleur

.

-

Flexibele, witte tegellijm

PCI Nanolight® White
voor alle ondergronden en alle
keramiek

n Voldoet aan C2TE S1 volgens

EN 12004.
n Witte kleur.
n Vooral geschikt voor het leggen van
glastegels en glasmozaïek.
n Hoge opbrengst.
n Voor het egaliseren en verbeteren van
oneffenheden op wand en vloer voordat
van tegels worden gelijmd.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor lijmbeddikte van 1 tot 10 mm.
n Beloopbaar/afvoegbaar na ca. 5-8 uur.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
wit
Verpakking:
15 kg zak

.

-

Natuursteenlijmen
Flexibele dunbedmortel

PCI Carraflex®
voor natuursteen

n Voldoet aan C2FT S1 volgens

EN 12 004.
n Voor het leggen van gekalibreerd
natuursteen, met name wit marmer,
in dunbed.
n Water- en vorstbestendig.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Lijmbeddikte van 2 tot 10 mm.
n Beloopbaar/afvoegbaar na ca. 6 uur.
n Verwerkingstijd 60 minuten.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
wit
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak

.

-

Middenbed- en zetmortel

n Voldoet aan C2F volgens EN 12 004.

PCI Carrament®

n Om niet gekalibreerd natuursteen te

voor natuursteen en keramiek met
lage wateropname

n Beschikbaar in grijs of wit.

verlijmen.

Kleur
grijs, wit
Verpakking:
25 kg zak

n Lijmbeddikte 5 tot 40 mm.

n Compensatie van dikteverschillen en

oneffenheden in de ondergrond.

n Beloopbaar/afvoegbaar na ca. 6 uur.
n Verwerkingstijd 60 minuten.
n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.

n Voor binnen, buiten, vloer, wand
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Tegellijmen
.

-

Reactieharslijmen
Reactiehars tegellijm

PCI Collastic®
op staal en polyester

n Voldoet aan R2T volgens EN 12 004.
n Reactieharslijm voor keramiek en

natuursteen op o.a. staal, PVC en
keramiek.
n Waterdicht, snel uithardend, flexibel.
n Ook voor vochtgevoelige ondergrond
zoals spaan- of gipsplaten.
n Voor het lijmen van niet-dragende,
droge, stalen bouwelementen.
n Twee componenten.
n Beloopbaar/afvoegbaar na ca. 3 uur.
n Verwerkingstijd 45 minuten.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
lichtblauw
Verpakking:
3 kg blik

.

-

Reactieharsmortel

PCI Durapox® EL
voor electrisch geleidend
(grootformaat) keramiek bij
chemische belasting

n Voldoet aan R2T volgens EN 12 004.

n Zwarte reactieharslijm en -voegmortel

voor electrisch geleidend keramiek

n Chemicaliënbestendig,

Kleur
zwart
Verpakking:
4 kg emmer

waterondoorlaatbaar en electrisch
geleidend.
n Voor keramiek dat met een zwarte,
chemicaliënbestendige voegmortel
gevoegd moet worden.
n Twee componenten.
n Beloopbaar na 24 uur.
n Verwerkingstijd 45 minuten.
n Voor binnen, vloer

.

-

Reactiehars bindmiddel

PCI Durapox® NT
voor het leggen en voegen van
keramische tegels bij chemische
belasting

n Voldoet aan R2T volgens EN 12 004.
n Voor het lijmen en voegen van

keramische wand- en vloertegels.

n 2 componenten reactiehars

bindmiddel om te mengen met
PCI Quarzsand BCS 412.
n Voor keramiek in zwembaden.
n Chemikaliënbestendig en waterdicht.
n Zeer slijtvast, scheurvrij uithardend en
droogt zonder krimp.
n Vorst- en weerbestendig.
n Voor voegbreedte van 2 tot 20 mm.
n Afvoegen wand na ca. 4 uur.
n Afvoegen/belopen vloer na ca. 16 uur.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand.

Kleur
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 30 oudwit,
Nr. 31 cementgrijs
Verpakking:
4 kg emmer

.

-

Reactiehars lijm en voegmortel

PCI Durapox® NT
plus
voor het lijmen en voegen van
keramische tegels bij chemische
belasting
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n Voldoet aan R2T volgens EN 12 004.
n 2 componenten reactiehars

voegmortel en tegellijm voor
keramiek.
n Chemicaliënbestendig, waterdicht,
zeer slijtvast, scheurvrij uithardend.
Vorst- en weersbestendig.
n Geschikt voor zwembaden.
n Voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.
n Afvoegen wand na ca. 4 uur.
n Afvoegen/belopen vloer na ca. 16 uur.
n Verwerkingstijd 45 minuten.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
Nr. 02 bahamabeige,
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 30 oudwit,
Nr. 31 cementgrijs,
Nr. 47 antraciet
Verpakking:
4 kg emmer

Tegellijmen
.

-

Reactiehars lijm en voegmortel

PCI Durapox®
Premium
voor het leggen en voegen van
keramische tegels bij chemische
belasting

n Voor het lijmen en afvoegen van

keramiek in o.a. zwembaden en
wellnessruimtes.
n Chemicaliënbestendig, waterdicht, zeer
slijtvast, scheurvrij uithardend.
n Vorst- en weersbestendig.
n Voor voegbreedtes van 1 tot 20 mm.
n Verkrijgbaar in 17 kleuren.
n Afvoegen wand na ca. 4 uur.
n Afvoegen/belopen vloer na ca. 16 uur.
n Twee componenten.
n In handige, kleine verpakking voor
badkamer of keuken
n Voor binnen en buiten, vloer en wand

Kleur
Nr. 01 stralend wit,
Nr. 02 bahamabeige,
Nr. 03 caramel,
Nr. 05 middenbruin,
Nr. 11 jasmijn,
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 19 basalt,
Nr. 21 heldergrijs,
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 23 lichtgrijs,
Nr. 31 cementgrijs,
Nr. 40 zwart,
Nr. 41 donkerbruin,
Nr. 43 pergamon,
Nr. 47 antraciet,
Nr. 55 terrabruin,
Nr. 57 reebruin

Verpakking:
5 kg emmer,
2 kg emmer

.

-

Toeslagmiddelen
Flexibiliserende toeslag

PCI Lastoflex®
om te mengen met PCI tegellijmen

n Toeslagmiddel om tegellijmen flexibel

te maken.
n Toepassing op verwarmde vloeren,
gevels, balkons, terrassen,
zwembaden en bij grote oppervlakken
keramiek.
n Te gebruiken bij o.a. PCI FT®
Klebemörtel, PCI FT Ment,
PCI Nanolight White.
n Mengen met PCI Nanolight white bij het
verlijmen van glasmozaïek.
n Mengen met PCI Fassadenkleber bij
tegelformaten groter dan 30 x 30 cm.
n Beloopbaar/afvoegbaar na ca. 24 uur.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
wit
Verpakking:
4 kg jerrycan

.

-

Electrisch geleidend
toeslagmiddel

PCI Elektroleit
voor electrisch geleidend
(grootformaat) keramiek

n Voor het verlijmen (met PCI Flexmörtel

S1 Flott) en afvoegen (met PCI Flexfug)
van electrisch geleidend hardgebakken
keramiek.
n Toepassingsgebied: o.a. operatiekamers,
computerruimtes.
n Voor binnen, vloer

Kleur
zwart
Verpakking:
4 kg jerrycan
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Voegmortels
.

-

Speciale voegmortel

PCI Carrafug®
voor natuursteen platen

n Voegmortel voor natuursteen.

Kleur
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 25 carrarawit,
Nr. 26 parelgrijs,
Nr. 27 jurabeige,
Nr. 47 antraciet
Verpakking:
5 kg zak

n Ook voor op

vloerverwarmingssystemen, balkons
en terrassen.
n Snel afbindend, snel afsponsen en al
na 6 uur beloopbaar.
n Veroorzaakt geen randverkleuringen bij
gevoelige natuursteensoorten.
n Hardt scheurvrij uit.
n Voor voegbreedtes van 1 tot 8 mm.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

.

-

n Voldoet aan R2T volgens EN 12 004.

Reactieharsmortel

PCI Durapox® EL
voor electrisch geleidend
(grootformaat) keramiek bij
chemische belasting

Kleur
zwart
Verpakking:
4 kg emmer

n Zwarte reactieharslijm en -voegmortel

voor electrisch geleidend keramiek

n Chemicaliënbestendig,

waterondoorlaatbaar en electrisch
geleidend.
n Voor keramiek dat met een zwarte,
chemicaliënbestendige voegmortel
gevoegd moet worden.
n Twee componenten.
n Beloopbaar na 24 uur.
n Verwerkingstijd 45 minuten.
n Voor binnen, vloer

.

-

Speciale, cementgebonden
voegmortel
®

PCI Durafug NT
voor industrie, zwembaden en
drinkwatertanks

n Grote mechanische belasting

mogelijk.
n Bestand tegen neutrale en alkalische
reinigingsmiddelen.
n Hoge weerstand tegen zure
reinigingsmiddelen in vergelijking met
cementhoudende mortels.
n Beloopbaar na ca. 6 uur.
n Voor voegbreedte van 3 tot 20 mm:
nr. 31 cementgrijs en nr. 22 zandgrijs.
n Voor voegbreedte van 1 tot 8 mm:
nr. 16 zilvergrijs, nr. 20 wit.
n Kleuren nr. 20 wit en nr. 16 zilvergrijs,
voegbreedte 1 - 8 mm, ook geschikt
voor glasmozaïek, glastegels en
porseleinmozaïek.
n Waterbelastbaar na ca. 24 uur.

n Ook geschikt voor drinkwaterbassins.
n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.

n Voor binnen, buiten, vloer en wand

n Voor dubbelhard gebakken keramiek

met lage wateropname, dubbelhard
gebakken keramiek en vloerklinkerplaten.

Kleur
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 20 wit,
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 31 cementgrijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Reactiehars lijm en voegmortel

PCI Durapox®
Premium
voor het leggen en voegen van
keramische tegels bij chemische
belasting

32

n Voor het lijmen en afvoegen van

keramiek in o.a. zwembaden en
wellnessruimtes.
n Chemicaliënbestendig, waterdicht, zeer
slijtvast, scheurvrij uithardend.
n Vorst- en weersbestendig.
n Voor voegbreedtes van 1 tot 20 mm.
n Verkrijgbaar in 17 kleuren.
n Twee componenten.
n In handige, kleine verpakking voor
badkamer of keuken
n Voor binnen en buiten, vloer en wand
n Geen restsluier bij besproeien van
tegels voor de laatste wasbeurt met
PCI Durapox Finish (pag. 79).

Kleur
Nr. 01 stralend wit,
Nr. 02 bahamabeige,
Nr. 03 caramel,
Nr. 05 middenbruin,
Nr. 11 jasmijn,
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 19 basalt,
Nr. 21 heldergrijs,
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 23 lichtgrijs,
Nr. 31 cementgrijs,
Nr. 40 zwart,
Nr. 41 donkerbruin,
Nr. 43 pergamon,
Nr. 47 antraciet,
Nr. 55 terrabruin,
Nr. 57 reebruin

Verpakking:
5 kg emmer,
2 kg emmer

Voegmortels
.

-

Flexibele voegmortel

PCI Fassadenfug
voor dubbelhardgebakken
keramiek en dubbelhardgebakken
keramiek met lage wateropname

n Voor het voegen van wandtegels van

dubbelhard gebakken keramiek met lage
wateropname en dubbelhard gebakken
keramiek en niet zuigend natuursteen op
gevels.
n Voor het voegen van wandtegels op
CeraVent fassadensysteem.
n Waterafstotend oppervlak.
n Met toegevoegd kunststof, vervormbaar,
compenseert
temperatuurschommelingen.
n Fijne, smeuïge consistentie, gemakkelijk
te verwerken.
n Scheurvrij uithardend, de voeg scheurt
niet en breekt niet uit.
n Voor voegbreedtes van 1 tot 10 mm.
n Binnen, buiten, wand, sokkel

Kleur
zandgrijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Flexibele voegmortel

n Waterdicht, flexibel.

PCI Flexfug®

n Voor voegbreedte van 3 tot 15 mm (kleur

voor alle keramische tegels

n Na ca. 2 uur beloopbaar.

zandgrijs) of 2 tot 10 mm (voor alle
andere kleuren).
n Voor binnen, buiten, vloer en wand.
n Voor het afvoegen van hard gebakken
keramiek, dubbelhard gebakken
keramiek, dubbelhard gebakken
keramiek met lage wateropname,
plavuizen en baksteen metselwerk.

Kleur
Nr. 18 manhattan,
Nr. 19 basalt,
Nr. 22 zandgrijs
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak

.

-

Voegmortel

n Voor een voegbreedte van 5 tot 20 mm.

PCI FT® Fugenbreit

n Regenvast na ca. 8 uur.

voor splijttegels en grootformaat
hardgebakken keramiek en
dubbelhardgebakken keramiek

n Beloopbaar na ca. 12 uur.

n Kleuren komen overeen met PCI-kitten.
n Met testcertificaat voor

drinkwatertoepassing.

n Zeer emissiearm PLUS,

Kleur
Nr. 21 heldergrijs,
Nr. 31 cementgrijs,
Nr. 47 antraciet
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.

n Voor binnen, buiten, vloer en wand

.

-

Voegmortel

n Voegmortel voor tegels en mozaïek.

PCI FT® Fugengrau

n Watervast en vorstbestendig.

voor hardgebakken keramiek en
dubbelhard gebakken keramiek

n Voor een voegbreedte van 2 tot 8 mm.
n Beloopbaar na ca. 12 uur.

n Kleuren komen overeen met PCI-kitten.
n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.

Kleur
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 21 heldergrijs,
Nr. 23 lichtgrijs
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak,
2 kg zak

n Voor binnen, buiten, vloer en wand
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Voegmortels
.

-

Voegmortel

PCI FT® Fugenweiß
voor hardgebakken keramiek en
dubbelhard gebakken keramiek

n Witte voegmortel voor tegels en

Kleur
Nr. 20 wit
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak,
2 kg zak

mozaïek.
n Voor een voegbreedte van 2 tot 8 mm.
n Watervast en vorstbestendig.
n Beloopbaar na ca. 12 uur.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor binnen, buiten, vloer en wand

.

-

Cementgebonden voegmortel

PCI FT® Megafug
voor tegels met lage wateropname

n Voor wand- en vloertegels met lage

Kleur
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 19 basalt,
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 31 cementgrijs,
Nr. 47 antraciet
Verpakking:
25 kg zak

wateropname en voor gepolijst, niet
zuigend natuursteen
n Na ca. 2 uur beloopbaar
n Smeuïge mortel, eenvoudig te verwerken
n Voegbreedte: 1 tot 10 mm
n Zeer emissiearm,
Duitse GEV Emicode EC 1 Plus.
n Voor binnen en buiten, wand en vloer.

.

-

Flexibele voegmortel

PCI Nanofug®
voor (dubbel)hardgebakken
keramiek

n Voldoet aan CG2 WA volgens

EN 13888:2009.
n Voegbreedte 1 tot 10 mm, boven 10 mm
kwartszand toevoegen.
n Regenvast/beloopbaar na ca. 6 uur.
n Waterafstotend oppervlak.
n Fijne, smeuïge voegmortel, gemakkelijk
te verwerken.
n Verwerkingstijd 40 minuten.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor binnen, buiten, vloer en wand.

Kleur
Nr. 02 bahamabeige,
Nr. 03 caramel,
Nr. 05 middenbruin,
Nr. 11 jasmijn,
Nr. 12 anemoon,
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 18 manhattan,
Nr. 19 basalt,
Nr. 20 wit,
Nr. 21 heldergrijs,
Nr. 23 lichtgrijs,
Nr. 31 cementgrijs,
Nr. 40 zwart,
Nr. 41 donkerbruin,
Nr. 43 pergamon,
Nr. 44 topas
Nr. 47 antraciet,

Verpakking:
15 kg zak,
4 kg zak

.

-

Variabele, flexibele voegmortel

PCI Nanofug®
Premium
voor keramiek, vooral met lage
wateropname, en natuursteen

n Voor keramiek en natuursteen
n Waterafstotend oppervlak en

chemisch resistent.

n Brandt niet aan op de tegel,

afsponzen kan ook nog na 2 uur.

n Geen achterblijvende cementsluier.

n Regenvast/beloopbaar na ca. 2 uur.

n Mooie, fijne, strakke, kleurechte voeg

(zwart blijft zwart).

n Voor een voegbreedte van 1 - 10 mm.
n Voegbreedte van 10 - 20 mm met

toevoeging van kwartszand.

n Voldoet aan CG2 WA volgens

EN 13888:2009.

n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.

n Voor binnen, buiten, vloer en wand.
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Kleur
Nr. 02 bahamabeige,
Nr. 03 caramel,
Nr. 05 middenbruin,
Nr. 11 jasmijn,
Nr. 12 anemoon,
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 18 manhattan,
Nr. 19 basalt,
Nr. 20 wit,
Nr. 21 heldergrijs,
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 23 lichtgrijs,
Nr. 27 jurabeige,
Nr. 31 cementgrijs,

Nr. 40 zwart,
Nr. 41 donkerbruin,
Nr. 43 pergamon,
Nr. 44 topas,
Nr. 47 antraciet,
Nr. 53 oker,
Nr. 54 ahorn,
Nr. 55 notenbruin,
Nr. 56 terrabruin,
Nr. 57 reebruin,
Nr. 58 mahonie,
Nr. 59 mokka,
Nr. 60 zwartbruin,
Nr. 61 leigrijs

Verpakking:
15 kg zak,
5 kg emmer

Voegkitten en toebehoren
.

-

Acrylkit

PCI Adaptol®
voor aansluitvoegen en scheuren

n Gebruiksklare plastische en elastische

acrylkit die overschilderd kan worden.
n Voor het sluiten van aansluitingsvoegen
tussen bouwconstructies en
inbouwelementen.
n Voor voegen en aansluitingen van beton,
cellenbeton, pleister, metselwerk,
vezelcement- en gipskartonplaten,
houten kozijnen, plafonds en panelen.
n Binnen, buiten, vloer en plafond

Kleur
grijs, wit
Verpakking:
310 ml koker

.

-

Voegenvulstrook/zwelband

DIN-Polyband
voor voegen in hoog- en
diepbouw

n Niet afbreekbaar polyethyleen vulband

voor uitzettingsvoegen in hoogbouw en
voor voegen in zwembaden,
waterbassins en
waterzuiveringsinstallaties.
n Vulmateriaal volgens Duitse DIN 18 540.
n Temperatuurbestendig tot 100°C.
n Diameter: 10 mm, 15 mm,
20 mm, 25 mm, 30 mm.
n Binnen, buiten

Kleur
grijs
Verpakking:
50 m rol,
250 m rol,
150 m rol,
100 m rol,
80 m rol

.

-

Siliconenvoegkit

PCI Carraferm®
voor natuursteen

n Siliconenkit om natuursteen

verkleuringsvrij af te kitten.
n Filmvorming na ca. 20 minuten.
n Elastisch, bestand tegen
weersinvloeden, gebruikelijke
reinigingsmiddelen en
ontsmettingsmiddelen.
n PCI Carraferm transparant is ook
geschikt voor het aanbrengen van
spiegels.
n De kleuren van PCI Carraferm passen bij
die van voegmortel PCI Carrafug.
n Uitharding ca. 2 mm/dag.
n Voor binnen, buiten, vloer en wand.
n Voor diverse woonruimtes zoals bad,
douche, WC, keuken, voor kantoor of
werkruimtes, voor balkons en terrassen.

Kleur
transparant,
Nr. 19 basalt,
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 25 carrarawit,
Nr. 26 parelgrijs,
Nr. 27 jurabeige,
Nr. 31 cementgrijs,
Nr. 47 antraciet
Verpakking:
310 ml koker

.

-

Hechtprimer

PCI Elastoprimer 110
voor ondergrondvoorbehandeling
bij voegafdichtingen

n Gebruiksklare primer voor

PCI Elritan® 100 en PCI Elritan® 140 op
beton, vezelcement, kalkzandsteen
metselwerk en hout (ruw).
n Voor PCI Escutan® TF op beton.
n Voor PCI Silcoferm® S op hout.
n Opentijd van de primer ca. 50 tot
120 minuten.
n Binnen, buiten

Kleur
transparant
Verpakking:
1 l blik
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Voegkitten en toebehoren
.

-

Hechtprimer

PCI Elastoprimer 145
voor ondergrondvoorbehandeling
bij voegafdichtingen

n Gebruiksklare primer voor PCI Elritan®

100 en PCI Elritan® 140 op zuigende en
niet zuigende ondergronden zoals
aluminium, staal, zink, koper, messing en
emaille.
n Opentijd van de primer ca. 35 tot
240 minuten.
n Binnen, buiten.

Kleur
rood
Verpakking:
250 ml flacon

.

-

Hechtprimer

PCI Elastoprimer 150
voor ondergrondvoorbehandeling
bij voegafdichtingen

n Gebruiksklare primer voor

PCI Carraferm® op natuursteen.
n Voor PCI Silcofug® E op aluminium,
chroom, edelstaal, gelazuurd hout,
klinkerranden, geglazuurde keramiek.
n Voor PCI Silcoferm® S op linoleum,
melaminehars, op geborsteld polystyrol.
n Opentijd van de primer ca. 50 tot
120 minuten.
n Binnen, buiten.

Kleur
transparant
Verpakking:
250 ml flacon

.

-

Hechtprimer

PCI Elastoprimer 165
voor ondergrondvoorbehandeling
bij voegafdichtingen

n Gebruiksklare primer voor PCI Elritan®

100, PCI Elritan® 140, PCI Escutan® TF
en PCI Silcoferm® VE ook voor zachte
PVC-folie (Trokal, Rhenefol, Delifol), PVC,
polyester en kunststofprofielen van
Hostalit Z.
n Opentijd van de primer ca. 15 tot
60 minuten.
n Binnen, buiten.

Kleur
transparant
Verpakking:
250 ml flacon

.

-

Hechtprimer

PCI Elastoprimer 220
voor ondergrondvoorbehandeling
bij voegafdichtingen
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n 2 componenten primer voor

PCI Escutan® TF op niet zuigende
metaalondergronden zoals aluminium,
lood, staal, koper, messing, vertind
plaatstaal, zink.
n Corrosiebescherming op ontroest
wapeningsstaal.
n Hechtbrug op (prefab)beton voor
reparatiemortel en op vers beton bij
betonherstel.
n Opentijd primer ca. 6 tot 36 uur.
n Binnen, buiten.

Kleur
roodbruin glazuur
Verpakking:
1 l blik

Voegkitten en toebehoren
.

-

Schuurblok

PCI Elofix
20 x 65 x 80 mm
voor voegen in hoog- en
diepbouw

n Voor het reinigen van vervuilde

tegelvoegen.
n Universeel schuurblok voor tegelzetter en
klusser.
n Formaat: 20 x 65 x 80 mm.
n Voor binnen, buiten, wand, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
Doos met 45 stuks

.

-

Polyurethaan voegkit

n 1 component, elastische polyurethaan

voor hoogbouw

voegkit voor het afkitten van
bewegingsvoegen in hoogbouw.
n Getest volgens Duitse DIN 18 540-F.
n Binnen, buiten, wand, plafond

Polyurethaan voegkit

n 1 component, elastische polyurethaan

PCI Elritan® 100

Kleur
betongrijs,
heldergrijs,
wit,
cementgrijs
Verpakking:
600 ml worst

.

-

PCI Elritan® 140
voor chemisch belaste
bewegingsvoegen in de vloer

voegkit voor bewegings- en
aansluitvoegen in industrie- en
opslaghallen.
n Voor traptreden, fundatievoegen bij
machines, terrassen en platte daken,
leidingdoorvoeren, folieverlijming bij
aansluitvoegen.
n Voor lijmvoegen, ook in hout- en
metaalbouw.
n Filmvorming na ca. 45 uur.
n Beloopbaar na ca. 24 uur.
n Verkeersbelasting na ca. 4 dagen.
n Doorharding ca. 3 mm per dag.
n Binnen, buiten, vloer

Kleur
zandgrijs,
cementgrijs
Verpakking:
400 ml worst

.

-

Polyurethaankit

PCI Escutan® TF
voor waterzuiveringsinstallaties,
bruggen en rioleringen

n 2 componenten voegkit voor het

afdichten van horizontale en verticale
bewegings- en aansluitvoegen in o.a.
woningbouw, industrie, buiten- of
ondergrondse installaties.
n Voor toepassing in
waterzuiveringsinstallaties, havens,
sluizen met waterdruk tot 2 bar, garages,
parkeerplaatsen, dekvloeren, wegen,
vloeren in industriehallen.
n Elastisch, waterdicht, weersbestendig en
duurzaam, microbenbestendig,
wortelvast, geschikt voor hoge
mechanische belasting.
n Teervrij.
n Met Duitse testrapporten.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
grijs,
zwart
Verpakking:
2,50 l blik
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Voegkitten en toebehoren
.

-

Gladstrijkmiddel

n Gebruiksklaar gladstrijkmiddel als

voor siliconen- en polyurethaan kit

watertoevoeging, om siliconen- en
polyurethaankitvoegen glad te strijken.
n Laat geen strepen achter.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond

Siliconenkit

n Gebruiksklare, elastische siliconenkit

PCI Glättmittel

Kleur
kleurloos
Verpakking:
5 l jerrycan,
1 l flacon

.

-

PCI Silcoferm® KTW
voor drinkwatertoepassing

Kleur
transparent
Verpakking:
310 ml koker

voor aansluit- en bewegingsvoegen in
drinkwaterreservoirs.
n Zuurvernettend (acetoxysysteem).
n Met Duits testcertificaat
(Hygiene-Institut Gelsenkirchen).
n Drinkwatertoepassing

.

-

Siliconenkit

PCI Silcoferm® S
universeel binnen en buiten
toepasbaar

n Goed hechtende, gebruiksklare,

elastische siliconenkit.
n Voor keuken, bad, wc, balkon en
terras.
n In dezelfde kleuren als de
PCI-voegmortels.
n Hecht zonder primer o.a. op beton,
stucwerk, baksteen, vezelcement, hout,
verf, aluminium, zink, RVS, PVC, glas,
emaille, keramiek. Ook geschikt voor
acryl/kunststof badkuip.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Voor binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
transparant,
Nr. 02 bahamabeige,
Nr. 03 caramel,
Nr. 05 middenbruin,
Nr. 11 jasmijn,
Nr. 12 anemoon,
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 18 manhattan,
Nr. 19 basalt,
Nr. 20 wit,
Nr. 21 heldergrijs,
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 23 lichtgrijs,
Nr. 31 cementgrijs,
Nr. 40 zwart,
Nr. 41 donkerbruin,
Nr. 43 pergamon,
Nr. 44 topas,
Nr. 47 antraciet

Verpakking:
310 ml koker

.

-

Siliconenkit

PCI Silcofug® E
voor binnen en buiten
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n Gebruiksklare, elastische siliconenkit.
n Voor het afkitten van hoek-, aansluit-

en bewegingsvoegen in zwembaden
en op balkons en terrassen.
n In dezelfde kleuren als de
PCI-voegmortels.
n Schimmelwerend.
n UV-bestendig.
n Filmvorming na 10 tot 15 minuten.
n Compenseert uitzetting en krimp tot
20% van de voegbreedte.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Ook verkrijgbaar: worst van 400 ml.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
transparant,
Nr. 01 stralend wit,
Nr. 02 bahamabeige,
Nr. 03 caramel,
Nr. 05 middenbruin,
Nr. 11 jasmijn,
Nr. 12 anemoon,
Nr. 16 zilvergrijs,
Nr. 18 manhattan,
Nr. 19 basalt,
Nr. 21 heldergrijs,
Nr. 22 zandgrijs,
Nr. 23 lichtgrijs,
Nr. 31 cementgrijs,

Nr. 40 zwart,
Nr. 41 donkerbruin,
Nr. 43 pergamon,
Nr. 44 topas,
Nr. 47 antraciet,
Nr. 53 oker,
Nr. 54 ahorn,
Nr. 55 notenbruin,
Nr. 56 terrabruin,
Nr. 57 reebruin,
Nr. 58 mahonie,
Nr. 59 mokka,
Nr. 60 zwartbruin,
Nr. 61 leigrijs

Verpakking:
310 ml koker,
400 ml worst

Uitvlakken en afwerken van wanden/plafonds
.

-

Acrylbetonverf

PCI Bodena® Color

n Gebruiksklare betonverf voor kelders en

Kleur
ca. RAL 7030 steengrijs,
ca. RAL 7032 kiezelgrijs
Verpakking:
5 l emmer

opslagruimtes, zolders en keldertrappen.
n Binnen, vloer, wand

voor trappen en kelders

.

-

Geconcentreerd kleurpigment

PCI Color Pack
Voor het inkleuren van
cementhoudende mortels

n Pigment in de kleur antraciet om

Kleur
antraciet
Verpakking:
900 g emmer

verschillende kleuren grijs te verkrijgen
n Voor o.a. PCI Nanocret FC,
PCI Barrafill L en PCI Pavifix
n Binnen, buiten

.

-

Wandspachtel

PCI
Fassadenspachtel
voor het uitvlakken van
oneffenheden op de gevel en voor
het afspachtelen
van CeraVent®
platen

n Hechtvast, geen grondering nodig.

n Spanningsarm uithardend, de mortellaag

scheurt niet als de aangegeven
laagdiktes worden aangehouden.
n Watervast, weer- en vorstbestendig,
universeel binnen en buiten, voor
wanden en plafonds toe te passen.
n Na watertoevoeging, plastisch en
smeuïg, eenvoudig te verwerken.
n Voor het repareren van cementpleisters.
n Als fijnspachtel op beton, cellenbeton en
cementpleisters.
n Voor het repareren van grindnesten en
van afgebroken hoeken en randen bij
kleine laagdiktes.

n Voor het afspachtelen van geschikte

isolatieplaten en ontkoppelingsmat
CeraVent van fa. Gutjahr voor het leggen
van keramiek.
n Binnen, buiten, wand, sokkel

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Gipsspachtel

PCI Muroplan®
voor wand en plafond

n Gipsspachtel, ook voor zeer dunne

lagen.
n Voor het afspachtelen en vullen van
scheuren, gaten en voegen op
metselwerk, beton, gipskarton- en
gipsvezelplaten.
n Binnen, wand, plafond

Kleur
wit
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak
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.

-

Vezelversterkte betonspachtel

PCI Nanocret® FC
voor wand en plafond

n Fijnspachtel, betonspachtel en

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak

uitvlakmortel voor industrie- en
woningbouw.
n Waterbestendig, weer- en
vorstbestendig.
n Gecertificeerd volgens EN 1504-3 R2.
n Getest volgens ZTV-Ing en volgens
TL/TP Be-PCC.
n Voor laagdiktes van 1 tot 10 mm.
n Handmatige of machinale verwerking.
n Overschilderen met silicaat-, cement-,
dispersieverf na ca. 4 uur.
n Keramiek aanbrengen na ca. 4 uur.
n Vol belastbaar na ca. 3 dagen.
n Binnen, buiten, wand, plafond

.

-

Uitvlakmortel

PCI Pericret®
voor vloer, wand en plafond

n Op beton, metselwerk, kalkcement en

n Zeer emissiearm PLUS,

cementmortels, gipskartonplaten,
gipspleisters, keramische tegels.
n Grond- en uitvlakmortel op metselwerk
voor het aanbrengen van pleisterwerk.
n Voor het uitvlakken en repareren van
wandvlakken voor het aanbrengen van
tegels en platen.
n Voor het uitvlakken van betonvloeren en
zandcementvloeren en aanbrengen van
afschotlagen onder vloerafwerkingen.
n Versnelde uitharding, ook bij lage
temperaturen na korte tijd met tegels af
te werken en of met geschikte verf te
verven.
n Toepasbaar voor het aanbrengen van
PCI Pecidur XPS-hardschuimplaten.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor laagdiktes van 3 tot 50 mm.
n Keramiek verlijmen na ca. 2 uur.
n Schilderen na ca. 2 uur.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Betonspachtel

PCI Polycret® 5
voor wand en plafond

n Watervaste betonspachtel en

uitvlakmortel van 1 tot 5 mm.
n Vorstbestendig.
n Voor het vullen van grindresten en
repareren van hoeken en kanten.
n Keramiek verlijmen na ca. 4-6 uur.
n Silicaat/kalkverf na ca. 4 uur.
n Dispersieverf na ca. 24 uur.
n Binnen, buiten, wand, plafond

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak,
5 kg zak

.

-

Polyurethaanverzegeling

PCI Supracolor
voor cementhoudende en
kunstharsvloeren
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n Tweecomponenten, oplosmiddel

bevattende verzegeling voor het slijtvast
en chemicaliënbestendig verzegelen van
betonnen vloeren, cementdekvloeren en
kunstharsdekvloeren.
n Vermindert slipgevaar volgens R10.
n UV-stabiel.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
ca. RAL 7030 steengrijs,
ca. RAL 7032 kiezelgrijs
Verpakking:
8 l emmer

Egalisatie en verzegeling van vloeren
.

-

Egaliseren van vloeren
Kant-en-klare dekvloermortel

PCI Novoment® M1
plus
voor snel hardende
cementdekvloeren

n Kant-en-klare mortel voor snel hardende

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

cementdekvloeren op scheidings- of
isolatieplaten.
n Na ca. 1 dag kan keramiek worden
gelijmd.
n Geschikt voor verwarmde vloeren.
n Ook voor continu natte ruimtes
toepasbaar.
n Als snelle reparatiemortel voor
industrievloeren.
n Voor laagdiktes: 20 tot 80 mm bij
hechtende vloeren, 30 tot 80 mm bij
zwevende vloeren.
n Volgens DIN EN 13813: CT-C40-F7-A9.
n Beloopbaar na ca. 3 uur.
n Keramiek verlijmen na ca. 1 dag.
n Binnen, buiten, vloer

.

-

Kant-en-klare dekvloermortel

PCI Novoment® M3
plus
voor snel hardende
cementdekvloeren

n Kant-en-klare mortel voor versneld

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

hardende cementdekvloeren op
hechtende en zwevende
cementdekvloeren.
n Na ca. 3 dagen met keramiek
afwerkbaar.
n Geschikt voor verwarmde vloeren.
n Ook voor ruimtes met continue
waterbelasting.
n Als snelle reparatiemortel voor
industrievloeren.
n Voor laagdiktes van 20 tot 80 mm bij
hechtende vloeren, 30 tot 80 mm bij
zwevende vloeren.
n Binnen, buiten, vloer

.

-

Bindmiddel/snelcement

PCI Novoment® Z1
voor snel hardende
cementdekvloeren

n Bindmiddel/snelcement voor het maken

n Zeer emissiearm PLUS,

van snel afwerkbare dekvloeren of
scheidings- of isolatielaag.
n Na ca. 1 dag met keramiek afwerkbaar.
n Lange verwerkingstijd, maar snel
hardend.
n Geschikt voor verwarmde vloeren.
n Volgens de productinformatie voldoen de
cementdekvloeren aan CT-C40-F7
volgens EN 13813.
n Afhankelijk van de kwaliteit van het
toegepaste vloerenzand en de
mengverhouding kunnen ook dekvloeren
met een hogere sterkte worden
gemaakt.
n Beloopbaar na ca. 3 uur.
n Keramiek verlijmen na ca. 1 dag.

GEV-EMICODE EC1 PLUS R.
n Binnen, buiten onder waterafdichting
voor het aanbrengen van tegels en
platen, vloer

n Bindmiddel voor versneld hardende,

n Zeer emissiearm PLUS,

hechtende en zwevende
cementdekvloeren.
n Na ca. 3 dagen met keramiek af te
werken.
n Geschikt voor verwarmde vloeren.
n Ook geschikt voor permanent natte
ruimtes.
n Geschikt voor verpompen, ook bij
hogere temperaturen.
n Voldoet aan CT-C35-F7 volgens
EN 13 813.
n Afhankelijk van de kwaliteit van het
toegepaste vloerenzand en de
mengverhouding kunnen ook dekvloeren
met een hogere sterkte worden
gemaakt.

GEV-EMICODE EC1 PLUS R.
n Binnen, buiten, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Bindmiddel/snelcement

PCI Novoment® Z3
voor snel hardende
cementdekvloeren

Kleur
grijs
Verpakking:
20 kg zak

41

Egalisatie en verzegeling van vloeren
.

-

Egalisatiemortel voor de vloer

PCI Periplan®
onder afwerkingen zoals keramiek

n Gemakkelijk verwerkbare,

zelfnivellerende en verpompbare
egalisatielaag voordat keramiek,
natuursteen en andere vloertegels
worden gelegd. Voor het egaliseren en
plaatselijk herstellen van ruwe, ongelijke
betonvloeren, cement-, anhydriet- en
gietasfaltdekvloeren en keramische
vloerafwerkingen.
n Geschikt voor vloerverwarming.
n Voor laagdiktes van 2 tot 30 mm, op
gietasfalt van 2 tot 10 mm.
n Stofarm, minder stof bij het openen en
legen van de verpakking en bij het
mengen.
n Zeer lage emissie.
n Zeer emissiearm,
GEV-EMICODE EC 1 R. R.

n Beloopbaar na ca. 3 uur

n Keramiek verlijmen na ca. 3 uur

n Vloerbedekking/parket na ca. 3 dagen.
n Binnen, vloer, droge omgeving

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Speciale, vezelversterkte
egalisatiemortel

PCI Periplan® extra
voor het egaliseren van gemengde
ondergronden of hout, onder
afwerkingen zoals
keramiek

n Vezelversterkte egalisatiemortel op

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

houten en spaanplaatvloeren voor het
afwerken met keramiek.
n Voor laagdiktes van 3 tot 60 mm onder
textiel en elastische vloerbedekking en
van 10 tot 60 mm onder starre
afwerkingen zoals keramiek en
natuursteen.
n Geschikt voor zwenkwielen.
n Licht verwerkbaar en verpompbaar.
n Stofarm, weinig stof bij het openen,
uitgieten en mengen.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Beloopbaar na ca. 3 uur.
n Keramiek verlijmen na ca. 1 dag.
n Binnen, vloer, droge omgeving

.

-

Zelfnivellerende egalisatiemortel

PCI Periplan® fein
voor het egaliseren onder
vloerafwerkingen, zoals keramiek

n Zeer goed zelfnivellerende, eenvoudig

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

verwerkbare en verpompbare
egalisatiemortel.
n Laagdikte van 0,5 tot 15 mm, op
gietasfalt tot 5 mm.
n Beloopbaar na ca. 3 uur.
n Keramiek verlijmen na ca. 3 uur.
n Voor het egaliseren en repareren (ook bij
enkele komvormige verdiepingen) van
ruwe, oneffen betonvloeren, cement-,
anhydriet- en gietasfaltvloeren (ook voor
verwarmde vloeren) en oud keramiek
voor het aanbrengen van keramiek,
natuursteen en andere vloerafwerkingen.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voor binnen, vloer, droge omgeving

.

-

Sterke cementhoudende
egalisatiemortel

PCI Periplan® multi
voor woningen, bedrijfsruimtes en
industrie
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n Goed vloeiende en verpompbare

n Zeer emissiearm PLUS,

egalisatiemortel.
n Binnen in droge ruimtes als eindlaag of in
natte ruimtes als ondergrond voor
keramiek of natuursteen; buiten
afwerken met verzegeling of tegels.
n Vezelversterkt. Druksterkte 40 N/mm².
n Om te egaliseren en ruwe vloeren uit te
vlakken, op beton, cementdekvloer,
anhydriet, gietasfalt en bestaand
keramiek.
n Verpompbaar en machinaal verwerkbaar,
dus efficiënt aan te brengen.
n Geschikt voor vloerverwarming
n Spanningsarm uithardend
n Voldoet aan EN 13813:
CT-C40-F6-AR0,5.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Laagdikte van 3 tot 40 mm
n Beloopbaar na ca. 4 uur
n Keramiek aanbrengen na ca. 4 uur
n Zo nodig verzegelen na ca. 24 uur
n Binnen, buiten, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

Egalisatie en verzegeling van vloeren
.

-

n Vloei-dekvloer als snel bekleedbare

Vloei-dekvloer

PCI Periplan® plus
voor hechtende en zwevende
dekvloeren

egalisatielaag op minerale ondergronden
en voor dekvloeren op isolatie of
scheidingslaag.
n Geschikt voor verwarmde vloeren.
n Snel af te werken, al na ca. 1 dag met
keramiek af te werken.
n Laagdikte hechtend: 20 tot 70 mm.
n Laagdikte zwevend: 35 tot 70 mm.
n Laagdikte op isolatielaag: 45 tot 70 mm.
n Volgens DIN EN 13813: CT-C30-F6.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Beloopbaar na ca. 5 uur.
n Keramiek verlijmen na ca. 1 dag.
n Binnen, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

n Witte, cementhoudende en

Witte, in te kleuren
egalisatiemortel

PCI Periplan® White
voor decoratieve vloeren

vezelversterkte egalisatiemortel
als afwerkingslaag
n In te kleuren met pigment in unikleur of
met kleureffecten
n In te strooien met kleurchips
n Geschikt voor vloerverwarming
n Belasting door personen en luchtbanden
n Laagdikte 3 tot 8 mm
n Beloopbaar na ca. 4 uur
n Oppervlaktebescherming met (oxan-)olie,
impregneermiddel of verzegeling PCI
Zemtec Top / PCI Finopur
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Voldoet aan EN 13813: CT-C20-F5.
n Binnen (droge ruimtes), vloer

Kleur
wit
Verpakking:
20 kg zak

.

-

n Voor het versterken en verhogen van de

Glasvezelversterkingsmat

PCI Armiermatte
GFM
voor in PCI vloeregalisatiemortels

treksterkte van daarvoor geschikte
cementhoudende vloeregalisatiemortels
van PCI vanaf 5 mm totale laagdikte.
n Op ondergronden met scheuren en
schijnvoegen.
n Op ondergronden die kunnen gaan
scheuren en gemengde ondergronden.
n Op ondergronden die bewegen of
kunnen gaan bewegen (zoals bijv.
houten constructies).
n Op ondergronden met scheuren tot een
breedte van ca. 3 mm en met naar
verwachting geringe beweging of
werking.
n Binnen, vloer.

Kleur
wit
Verpakking:
100 m rol

.

-

n Voor het versterken en verhogen van de

Glasvezelversterkingsmat

PCI Armiermatte
GFS
voor in PCI vloeregalisatiemortels

treksterkte van daarvoor geschikte
cementhoudende vloeregalisatiemortels
vanaf 5 mm laagdikte en ondergronden
met scheuren en schijnvoegen.
n Op scheurverhardende ondergronden en
gemengde ondergronden.
n Op ondergronden die bewegen of
kunnen gaan bewegen (zoals bijv.
houten constructies).
n Bovendien voor PCI Armiermatte GFM
met scheuren van breedtes 3 tot 5 mm
en groter te verwachten bewegingen.
n Binnen, vloer.

Kleur
wit
Verpakking:
45 m rol

Nieuw
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Egalisatie en verzegeling van vloeren
.

-

Epoxy-bindmiddel

PCI Bauharz
voor industrievloeren

n Twee componenten oplossingsmiddelvrij

epoxyharsbindmiddel.
n Voor het maken van zeer slijtvaste
afwerklagen op betonnen vloeren en
cementdekvloeren.
n Voor het maken van egalisatie- of
reparatiemortel.
n Laagdikte van 3 tot 50 mm, afhankelijk
van toepassing en korrelgrootte van
toeslagmateriaal.
n Binnen, buiten, vloer.

Kleur
transparant
Verpakking:
200-kg-vat,
36 kg blik,
10 kg emmer

.

-

Zelfnivellerende egalisatiemortel

PCI Zemtec® 1K
voor woningen en industrie

n Voor het uitvlakken van oneffen

betonnen vloeren en dekvloeren.
n Meteen belastbaar in droge
binnentoepassingen zoals opslaghallen,
werkplaatsen en kelderruimtes.
n Geschikt voor verkeer met lucht- en
gummibanden.
n Voor laagdiktes van 3 - 30 mm.
n Beloopbaar na ca. 3 uur.
n Vol belastbaar na ca. 7 dagen.
n Binnen, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Snelhardende egalisatiemortel

PCI Zemtec® 180
voor woningen en industrie

n Snel bruikbare, nivellerende, zeer sterke

cementhoudende egalisatiemortel.
n Voor industrie en woningen.
n Snel uithardend, na ca. 3 uur
beloopbaar.
n Watervast, weers- en dooizoutbestendig.
n Voor laagdiktes van 15 tot 80 mm.
n Gecertificeerd volgens
EN 13813 CT-C40-F6-AR0,5.
n Verpompbaar.
n Binnen en buiten, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Verzegelen van vloeren
Epoxy-impregneermiddel

PCI Apogrund® W
voor beton- en cementdekvloeren
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n Tweecomponenten,

oplosmiddelhoudende epoxyhars voor
het verstevigen van betonnen vloeren en
als afwerklaag tegen afzanden en stoffen
van cementdekvloeren.
n Binnen, buiten, vloer

Kleur
transparant
Verpakking:
25 kg set,
18,10 kg blik,
6,90 kg emmer

Egalisatie en verzegeling van vloeren
.

-

Epoxyverzegeling

PCI Apokor® W
voor betonvloeren, asfalt en
cementdekvloeren

n 2 componenten.

Kleur
ca. RAL 7030 steengrijs,
ca. RAL 7032 kiezelgrijs
Verpakking:
20 kg set,
16,67 kg emmer,
3,33 kg emmer,
5 kg emmer

n Oplosmiddelvrije en gekleurde

verzegeling voor betonvloeren en
dekvloeren.
n Bij lichte tot middelzware mechanische
belasting en matige chemische
belasting.
n Binnen, buiten, vloer

.

-

Epoxy-coating

PCI Apoten®
voor chemisch en sterk
mechanisch belaste
industrievloeren

n 2 componenten.

Kleur
ca. RAL 7030 steengrijs,
ca. RAL 7032 kiezelgrijs
Verpakking:
25 kg set,
20,80 kg blik,
4,20 kg emmer,
10 kg emmer

n Zeer slijtvaste en oplosmiddelvrije

epoxyverzegeling voor beton en
cementdekvloeren.
n Voor laagdiktes tot 1 mm, met
kwartszand gevuld tot 3 mm.
n Binnen, buiten, vloer

.

-

PUR-verzegelingslaag

PCI Apoten® PU
voor chemisch en mechanisch
belaste industrievloeren

n Zeer slijtvast, bestand tegen

n Voor het maken van slijtvaste en

middelzware tot zware mechanische
belasting.
n Licht vloeiend, snelle en eenvoudige
applicatie.
n Goede hechting op de geschikte
ondergronden en daardoor lange
levensduur.
n Oplosmiddelvrij, geen belasting van het
milieu en de verwerker door schadelijke
dampen, geen brand- of explosiegevaar.
n Vrij van siliconen en emissiearm.
n Chemicaliënbestendig, o.a. tegen zuren,
alkaliën, oliën en vetten.
n Voor binnen en buiten.

chemisch belastbare coatings in
industriële gebouwen met verschillende
toepassingen.
n Scheuroverbruggende, vloeiende
overlaging op cementhoudende
ondergronden en gietasfalt.
n PCI Apoten PU kan met kwartszand
gevuld worden in de verhouding 1 : 0,3.

Kleur
kiezelgrijs,
steengrijs,
lichtgrijs,
achategrijs,
hellelfenbein
Verpakking:
30 kg set,
24,60 kg blik,
5,40 kg emmer

.

-

Acrylbetonverf

PCI Bodena® Color
voor trappen en kelders

n Gebruiksklare betonverf voor kelders en

opslagruimtes, zolders en keldertrappen.
n Binnen, vloer, wand

Kleur
ca. RAL 7030 steengrijs,
ca. RAL 7032 kiezelgrijs
Verpakking:
5 l emmer
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-

2K-PU-verzegeling

PCI Finopur®
als matte eindlaag op
kunstharsafwerkingen

n Transparente, matte afwerklaag op

PCI-kunsharsvloeren.
n UV-stabiel.
n Voor chemicaliënbestendige afwerking
van met decoratieve, met gekleurde
chips ingestrooide vloeren.
n Voor vloeren in de industrie, opslag- en
productieruimtes.
n Binnen en buiten, vloer

Kleur
transparent
Verpakking:
5 l emmer

.

-

1K-PU-verzegeling

PCI Pursol® 1K
voor beton en cementdekvloeren

n Eéncomponent polyurethaan verzegeling

voor betonnen vloeren en dekvloeren,
bijv. op balkons en terrassen.
n Gebruiksklaar.
n Laagdikte tot 1 mm.
n Scheuroverbruggend.
n Afwerking door instrooien van gekleurde
chips mogelijk.
n Buiten, vloer

Kleur
ca. RAL 7032 kiezelgrijs,
transparant
Verpakking:
10 kg emmer,
5 kg emmer

.

-

Polyurethaanverzegeling

PCI Supracolor
voor cementhoudende en
kunstharsvloeren

n Tweecomponenten, oplosmiddel

bevattende verzegeling voor het slijtvast
en chemicaliënbestendig verzegelen van
betonnen vloeren, cementdekvloeren en
kunstharsdekvloeren.
n Vermindert slipgevaar volgens R10.
n UV-stabiel.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
ca. RAL 7030 steengrijs,
ca. RAL 7032 kiezelgrijs
Verpakking:
8 l emmer

.

-

2-comp. PU-verzegeling

PCI Zemtec® Top
®

voor PCI Zemtec -vloeren

n Waterdampdiffuus.

n Slijtvast, bestand tegen geringe belasting

door slepen of rollen.

n Slipverminderend.

n Eenvoudige verwerking door goede

vloeieigenschappen.

n Zijdemat.

n UV-bestendig.

n Binnen, buiten.
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Kleur
melkachtig-kleurloos
Verpakking:
5 kg jerrycan

Egalisatie en verzegeling van vloeren
.

-

Toeslagmateriaal
Toeslag/instrooimateriaal

PCI Repatop® 800
voor monolitische betonvloeren

n Gebruiksklaar instrooimateriaal voor

slijtvaste betonvloeren met middele tot
hoge mechanische belasting door bijv.
slepen of schuren.
n Vormt een zeer slijtvaste en stootvaste
toplaag die homogeen aan het beton
gebonden is.
n Voor industrievloeren.
n Gecertificeerd volgens
EN 13813 CT-C60-F10-A3.
n Binnen, buiten, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Gedroogd kwartszand

Quarzsand 0,3-0,8

n Voor het instrooien in PCI Epoxigrund

390, PCI Apoflex® en PCI Apoten®.
n Korrel: 0,3 tot 0,8 mm.

Kleur
zand
Verpakking:
25 kg zak

om in te strooien in PCI
Epoxigrund 390, PCI Apoflex of
PCI Apoten

.

-

Gedroogd kwartszand (HS 020)

Quarzsand BCS 412
(0,06 - 0,2)

n Om te mengen met PCI Durapox NT.
n Korrel: 0,06 tot 0,20 mm.

Kleur
zand
Verpakking:
25 kg zak

voor mengen met PCI Durapox NT

.

-

Gedroogd kwartszand voor
gedraineerde epoxyharsvloeren

PCI Quarzsand DM
1-4

n Kristalkwartszand voor het maken van

drainerende epoxyharsafwerklagen.
n Korrel: 1 tot 4 mm.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

op balkons en terrassen
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Egalisatie en verzegeling van vloeren
.

-

Gedroogd kwartszand

Quarzsand F 32
(0,1 - 0,4)

n Voor het mengen met

PCI Durapox®NT en PCI Apoten.
n Voor het instrooien in
PCI Epoxigrund 390.
n Korrel: 0,1 tot 0,4 mm.

Kleur
zand
Verpakking:
25 kg zak

om in te strooien in PCI Durapox
NT, PCI Apoten of
PCI Epoxigrund 390.

.

-

Gedroogd kwartszand

Quarzsand Nr. II
(0,06 - 3,5)

n Voor het mengen met PCI Bauharz.
n Korrel: 0,06 tot 3,5 mm.

Kleur
zand
Verpakking:
25 kg zak

voor PCI Bauharz

.

-

Gedroogd kwartszand

Quarzsand SB
0,7-1,2
voor het instrooien in
PCI Epoxigrund 390 of
PCI Apoflex
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n Voor het instrooien van PCI Epoxigrund

390 en PCI Apoflex®.
n Korrel: 0,7 tot 1,2 mm.

Kleur
zand
Verpakking:
25 kg zak

Vloerbedekkingslijmsystemen
.

-

Primers en geluidsreductie
Universele primer

PCI VG 2

n Met water verdunbaar tot 1 : 2,

n Voor het gronderen op

afhankelijk van de ondergrond.
n Verhindert vorming van blaasjes en het te
snel onttrekken van water bij het
egaliseren van de ondergrond.
n Controlekleur geel/oranje, dus goede
controle van de dekking is mogelijk.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Met Duits certificaat "Blauer Engel"
(emissiearm RAL UZ 113).
n Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610;
Giscode D 1.
n EU 2004/42/IIA(g)(50/30): < 7 g/l
n Dispersieprimer voor binnenvloeren.
n ls grondering voor het aanbrengen van
spachtellagen en egalisatiemortels, ook
als daarna parket wordt gelijmd.

- zuigende ondergronden zoals
zandcement-, calciumsulfaat(anhydriet)of magnesietdekvloeren
- niet zuigende ondergronden zoals oud
keramiek en verzegelingen
- terrazzovloeren
- spaanplaten, OSB-platen en houten
vloeren
- ondergronden met watervaste
lijmresten van
dispersie/reactieharslijmen.
n Geschikt als vullende gronderspachtel
op houten vloeren, spaanplaten en
keramiek bij toevoeging aan staand te
verwerken lichtgewicht spachtel
PCI STL 39.
n Geschikt voor toepassing op schepen;
voldoet aan de eisen van Marine
Equipment Directive (MED) 96/98/EC.

n Gebruiksklaar.

n Voor het gronderen van ondergronden

.

Kleur
geelachtig-oranje
Verpakking:
15 l jerrycan,
5 l jerrycan

-

PU-primer

PCI VG 5

n Snel uithardend; al beloopbaar na

ca. 1 uur.

n Vochtscherm (twee lagen vereist) tot een

restvochtgehalte ≤ 5 CM-% van de
ondergrond bij zandcementdekvloeren,
op vloerverwarming ≤ 3 CM-%.
n Zeer emissiearm,
GEV-EMICODE EC 1 R. R.
n Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610;
Giscode RU 1.
n EU 2004/42/IIA(i)(140/140): < 10 g/l.
n Poyurethaanprimer voor binnenvloeren.
n Als grondering voor het afspachtelen of
egaliseren van vloeren, ook als daarna
parket wordt verlijmd.

met lijmresten zoals dispersie-,
reactiehars-, wateroplosbare (bijv.
sulfietloog) en bitumenhoudende
vloerbedekkingslijm.
n Hechtprimer met verstevigende werking
op zuigende ondergronden zoals
zandcement-, calciumsulfaat/anhydrieten magnesietdekvloeren.
n Voor het gronderen van niet zuigende
ondergronden.

Kleur
bruin
Verpakking:
5 kg jerrycan

.

-

Isolatiemat

PCI DU 903 FH

n Eenvoudig te snijden en leggen.

n Vermindert lucht- en contactgeluid,

verhoogt het wooncomfort.

n Contactgeluidsreductie Δ Lw: ca. 16 dB

n Waterdampdoorlaatbaar, ademingsactief.
n Geen ontwijking van weekmaker uit het

isolatiemateriaal door speciale
samenstelling van het materiaal.
n Dikte van de mat: 3 mm
n Brandgedrag volgens
EN 13501: B fl - s 1.
n Reinigingsbestendig: op PCI DU 903 FH
aangebrachte textiel vloerbedekking kan
grondig worden gereinigd.
n Volledig te recyclen.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC1.

n Voor vloeren, binnen.

n Voor het verbeteren van geluidsisolatie in

de ruimte (lucht- en contactgeluid).

n Geschikt onder textiel-, naaldvlies,

Kleur
zwart-bruin-wit
Verpakking:
20 m rol

PVC- en CV-vloerbedekking, alsmede
zwevend of gelijmd parket.
n Om te leggen op
- zuigende ondergronden zoals beton,
zandcementdekvloeren,
calciumsulfaat/anhydrietvloeren,
magnesietvloeren
- minerale PCI-spachtellagen
- houten vloeren
- spaanplaten.

.

-

Egalisatie-/spachtellagen
Universele spachtel

n Goede vloei, staand te verwerken.

PCI USP 32

n Beloopbaar na ca. 3 uur.

n Verpompbaar.

n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.

n Met Duits certificaat "Blauer Engel",

(emissiearm RAL UZ 113).

n Chromaatarm; Giscode ZP 1.
n Voor binnen.

n Cementhoudende spachtel voor het

afspachtelen en nivelleren van vloeren
voor het verlijmen van
- textiel en elastische vloerbedekking
- verlijmd parket of laminaat.
n Om egale en vlakke oppervlakken te
verkrijgen.

n Voor het egaliseren van

- cementhoudende ondergronden
- calciumsulfaat/anhydrietdekvloeren
- magnesietdekvloeren
- gietasfaltdekvloeren
- niet zuigende ondergronden.
n Voor laagdiktes van 0,5 tot 15 mm; bij
verlijmd parket of laminaat van 2 tot 15
mm; op gietasfalt van 2 tot 5 mm.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes (vanaf
laagdikte 1 mm).

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak
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Vloerbedekkingslijmsystemen
.

-

n Stofarm; minder stof bij het openen en

n Voor het egaliseren van

legen van de verpakking en bij het
mengen.
n Goede vloei, staand te verwerken.
n Verpompbaar.
n Beloopbaar na ca. 2 uur.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Met Duits certificaat "Blauer Engel",
(emissiearm RAL UZ 113).
n Chromaatarm; Giscode ZP 1.
n Voor binnen.
n Cementhoudende spachtel voor het
afspachtelen en nivelleren van vloeren
voor het leggen van
- textiel en elastische vloerbedekking
- verlijmd parket of laminaat.
n Om egale en vlakke oppervlakken te
verkrijgen.

grijs
- cementhoudende ondergronden
Verpakking:
- calciumsulfaat/anhydrietdekvloeren
25 kg zak
- magnesietdekvloeren
- gietasfaltvloeren
- niet zuigende ondergronden.
n Voor laagdiktes van 0,5 tot 40 mm; bij
verlijmd parket of laminaat van 2 tot
40 mm; op gietasfalt van 2 tot 5 mm.
Vanaf 20 mm laagdikte kan zand worden
toegevoegd aan PCI USP 32 S, maar dit
is niet noodzakelijk.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes
(vanaf 1 mm laagdikte).
n Geschikt voor toepassing op schepen;
voldoet aan de eisen van Marine
Equipment Directive (MED) 96/98/EC.

n Stofarm; minder stof bij het openen en

n Voor het egaliseren van

legen van de zak en het mengen.
n Goed vloeiend, staand te verwerken.
n Snel uithardend, beloopbaar na ca.
60 minuten, schuren na ca. 90 minuten.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Met Duits certificaat "Blauer Engel"
(emissiearm RAL UZ 113).
n Chromaatarm; Giscode ZP 1.
n Voor binnen.
n Cementhoudende spachtel voor het
afspachtelen en nivelleren van vloeren
voor het aanbrengen van
- textiel en elastische vloerbedekking
- verlijmd parket of laminaat.
n Voor het verkrijgen van een egaal en vlak
oppervlak.

cementhoudende ondergronden,
calciumsulfaat/anhydrietdekvloeren,
magnesietdekvloeren, gietasfaltvloeren,
keramiek, afwerklagen.
n Zonder primer geschikt voor het
egaliseren van
- ondergronden met dicht, vast, sterk
hechtend en watervast, hard lijmbed
- nieuwe, goed afgezande
gietasfaltdekvloeren
- normaal tot gering zuigende
cementhoudende ondergronden.
n Voor laagdiktes van 0,5 tot 10 mm;
bij verlijmd parket of laminaat van 2
tot 10 mm;
op gietasfaltdekvloeren van 2 tot 5 mm.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes (vanaf een
laagdikte van 1 mm).

n Stofarm; minder vrijkomen van stof bij

n Voor het verkrijgen van egale en vlakke

het openen en legen van de verpakking
en bij het mengen.
n Vezelversterkt, vermindert
scheurvorming.
n Goede vloei, staand te verwerken.
n Verpompbaar.
n Beloopbaar na ca. 3 uur.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.
n Met Duits certificaat "Blauer Engel"
(emissiearm RAL UZ 113).
n Chromaatarm; giscode ZP 1.
n Voor binnen.
n Cementhoudende spachel voor het
afspachtelen en nivelleren van vloeren
voor het leggen van
- textiel en elastische vloerbedekking
- verlijmd parket of laminaat.

oppervlakken.
n Voor het egaliseren van
- houten vloeren
- spaanplaten
- OSB-platen.
n Geschikt voor het egaliseren van
betonnen vloeren, zand/cement-,
calciumsulfaat/anhydriet-, magnesiet- en
gietasfaltdekvloeren en op keramiek of
op afwerklagen.
n Geschikt als vul- of gietmortel voor
warmwatervloerverwarming waarbij een
dunbedmortel geadviseerd wordt.
n Voor laagdiktes van 3 tot 60 mm.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes.

Vloeivloer

n Vloeiend en geschikt om te trillen.

n Om snel uithardende vloeren te maken,

PCI FES 37

n Verpompbaar.

Universele spachtel

PCI USP 32 S

.

-

Kleur

-

Snelspachtel

PCI SSP 33

.

-

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

-

Spachtel voor houten vloeren

PCI HSP 34

.

-

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

-

n Staand verwerkbaar.

n Snel uithardend; na ca. 5 uur

beloopbaar.

n Na ca. 3 dagen diffusie-open

vloerbedekking aanbrengen; na ca. 7
dagen diffusieremmende vloerbedekking
of parket.
n Chromaatarm; giscode ZP 1.
n Voldoet aan EN 13 813: CT-C30-F6.
n Voor binnen.
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zoals
- dekvloeren op cementhoudende
ondergronden
- dekvloeren op een isolatie- of
ontkoppelingslaag.
n Om egale en vlakke oppervlakken te
verkrijgen voor het leggen van
- textiel en elastische vloerbedekking
- verlijmd parket of laminaat.
n Voor laagdiktes van 15 tot 70 mm.
n Geschikt voor
- vloerverwarming en als verwarmde
vloer
- belasting door stoelwieltjes.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

Vloerbedekkingslijmsystemen
.

-

Lichtgewichtspachtel

PCI STL 39

n Plastische consistentie, standvast.

n Snelle uitharding, al na ca. 1 uur schuren

en verder afwerken.

n Hoge opbrengst, laag verbruik.
n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.

n Met Duits certificaat "Blauer Engel"

(emissiearm RAL UZ 113).

n Chromaatarm; Giscode ZP 1.
n Voor binnen.

n Voorafgaand aan het verlijmen van

- textiel en elastische vloerbedekking
- gelijmd parket of laminaat.
n Cementhoudende spachtel voor het
uitvlakken van oneffenheden en gaten en
het vormen van wiggen op
- cementhoudende ondergronden

- calciumsulfaat/anhydrietdekvloeren
- magnesietvloeren
- gietasfaltvloeren
- spaanplaten
- houten vloeren
- keramiek
- afwerklagen.
n Voor het repareren van traptredes.
n Voor laagdiktes van 0,5 tot 50 mm.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes
(vanaf 1 mm laagdikte).
n Geschikt als vullende grondeerspachtel
op houden vloeren, spaanplaten en
keramiek als bij het mengen primer VG2
wordt toegevoegd.

Kleur
grijs
Verpakking:
20 kg zak,
4 kg zak

- PCI-isolatiematten
- isolatiematten van
polyurethaangebonden kurk-schuimgranulaat, kurk, kurk/gummi- of
gummigranulaat.
n Om egale, vlakke oppervlakken te
verkrijgen.
n Als weekmakerremmende spachtellaag
(migratieremmer).
n Voor een laagdikte tot 1 mm per
arbeidsgang.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes.

Kleur
wit
Verpakking:
10 kg emmer

.

-

Dispersiespachtel

n Gebruiksklaar.

PCI DIS 44

n Beloopbaar na ca. 1 uur, schuren na

n Goede hechting zonder primer.

ca. 2 uur.

n Weekmakerremmende werking vanaf

laagdikte 1 mm.

n Oplosmiddelarm volgens Duitse

TRGS 610; Giscode D 2.

n Voor binnen.

n Voor het fijn afspachtelen van vloeren

voordat textiel- en elastische
vloerbedekking wordt gelegd.
n Voor het afsprachtelen van
- houten spaanplaten, PVC- en
CV-vloerbedekking.
- oude lijmresten, met uitzondering van
sulfietloog- en bitumenlijmresten
.

-

Vloerbedekkingslijmen
Vloerbedekkingslijm

n Geurarm.

PCI OKL 300

n Goed indringingsvermogen.

n Korte droogtijd.

n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.

n Met Duits certificaat "Blauer Engel"

n Geschikt voor

- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes volgens
EN 12 529
- reinigen met natte shampoo en
sproeiextractiereiniging.

Kleur
lichtbeige
Verpakking:
14 kg emmer

(emissiearm RAL UZ 113).

n Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610;

Giscode D 1.

n Dispersielijm voor binnenvloeren.
n Voor het verlijmen van

- textiel vloerbedekking (getuft en
geweefd, naaldvlies)
- CV- en PVC-afwerking
- linoleumstroken; kurklinoleum
- PCI-isolatielagen

.

-

Universele vloerbedekkingslijm

n Geurarm.

PCI UKL 302

n Breed toepassingsgebied.

n Goed aantrekkingsvermogen.
n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.

n Met het Duitse certificaat "Blauer Engel"

(emissiearm RAL UZ 113).

n Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610;

Giscode D 1.

n Dispersielijm voor binnenvloeren.
n Voor het verlijmen van

- textiel vloerbedekking met textielrug,
synthetische tweede rug, juterug, latex-,
PVI- of PUR-schuimrug
- naaldvliesvloerbedekking
- geweefd textiel
- PVC-vloerbedekking met textiel

vliesrug, op schuim, in stroken en als
tegels
- kurkplaten met PVC-laag
- linoleumbanen
- kurklinoleum
- rubber vloerbedekking met gladde,
geschuurde achterkant tot 2 mm dikte
- PCI-isolatielagen.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes volgens EN
12 529
- reiniging met nat schampoo en
sproeiextractiereiniging.
n Geschikt voor toepassing op schepen;
voldoet aan de eisen van Marine
Equipment Directive (MED) 96/98/EC.

Kleur
wit
Verpakking:
14 kg emmer,
7 kg emmer
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Vloerbedekkingslijmsystemen
.

-

Electrisch geleidende lijm

n Electrisch geleidend volgens EN 13 415.

PCI UKL 308-L

n Goede sterkte.

n Bevat carbonvezels.

n Goed te verwerken en verdelen.
n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.

n Met het Duitse certificaat "Blauer Engel"

(emissiearm RAL UZ 113).

n Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610;

Giscode D 1.

n Dispersielijm voor binnenvloeren.

n Voor het verlijmen van electrisch

geleidende
- textiel- en naaldvliesvloerbedekking,
- PVC-vloerbedekking,
- linoleum tot 4 mm laagdikte,
- rubber met geschuurde rug en glad of
gering gestructureerd oppervlak tot
3,5 mm laagdikte.
n Ook geschikt om te verwerken op
zuigende, zwevende vloerelementen.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes
volgens EN 12 529
- natte reiniging met shampoo of
sproeiextractiereiniging.

Kleur
heldergrijs
Verpakking:
13 kg emmer

.

-

Textiellijm

n Goed aantrekkingsvermogen.

PCI TKL 315

n Harde lijmrillen.

n Hoge hechtsterkte.

n Materiaal: polymeerdispersie.
n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.

n Met Duits certificaat "Blauer

Engel"(emissiearm RAL UZ 113).

n Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610;

Giscode D 1.

n Dispersielijm voor binnenvloeren.

n Voor het verlijmen van

- textiel vloerbedekking met textielrug,
synthetische extra rug, juterug,
compactschuimrug, latexschuimrug of
latexlaag, PU-schuimrug
- naaldvliesvloerbedekking
- geweefd textiel
- PCI-isolatiematten.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting met stoelwieltjes volgens
EN 12 529
- reiniging met natte shampoo en
sproeiextractiereiniging.

Kleur
wit
Verpakking:
14 kg emmer

.

-

PVC-designlijm

PCI PKL 326

n Zeer emissiearm PLUS,

n Voor het verlijmen van

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Met Duits certificaat "Blauer Engel"
(emissiearm RAL UZ 113).
n Oplosmiddelvrij TRGS 610; Giscode D 1.
n Geurarm.
n Vezelversterkt.
n Zeer geringe restindruk.
n Zeer warmtebestendig.
n Goede volumestabiliteit.
n Hoge bestendigheid tegen weekmakers.
n Korte ontluchtingstijd.
n Dispersielijm voor binnenvloeren.

wit
- PVC-design-vloerbedekking
Verpakking:
- PVC-stroken en -tegels
14 kg emmer
- CV-vloerbedekking
- rubber vloerbedekking tot een laagdikte
van 2 mm.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes volgens
EN 12 529.

Kleur

.

-

Linoleumlijm

n Geurarm.

PCI LKL 334

n Zeer emissiearm PLUS,

n Goed indringingsvermogen.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.

n Met Duits certificaat "Blauer Engel"

(emissiearm RAL UZ 113).

n Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610;

Giscode D 1.

n Dispersielijm voor binnenvloeren.
n Voor het verlijmen van

- linoleum
- kurklinoleum
- textiel.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes volgens
EN 12 529.
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Kleur
lichtbeige
Verpakking:
14 kg emmer

Vloerbedekkingslijmsystemen
.

-

Gummi-vloerbedekkingslijm

PCI GKL 355

n Zeer emissiearm PLUS,

Kleur
wit
Verpakking:
14 kg emmer

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Met Duits certificaat "Blauer Engel"
(emissiearm RAL UZ 113).
n Oplosmiddelvrij volgens Duitse
TRGS 610; Giscode D 1.
n Snelle beginhechtsterkte.
n Hoge lijmsterkte.
n Dispersielijm voor binnenvloeren.
n Voor het verlijmen van rubber
vloerbedekking tot een laagdikte van
4 mm met een gladde, geschuurde rug
als stroken of platen.
n Geschikt voor
- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes volgens
EN 12 529.

.

-

Dispersielijm

PCI UFX 382

n Zeer emissiearm,

GEV-EMICODE EC 1 R..
n Met Duits certificaat "Blauer Engel"
(emissiearm RAL UZ 113).
n Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610;
Giscode D 1.
n Weghalen van vloerbedekking is
mogelijk.
n Voor binnenvloeren.
n Polymeerdispersie voor het verlijmen van
- CV- en textiel vloerbedekking met
verschillende ruggen, ook voor SDR,
PUR-schuimruggen en vliesruggen
- rubber vloerbedekking.
n Ook mogelijk op bestaande afwerkingen
zoals PVC, linoleum of verzegeld parket.

n Geschikt voor

- vloerverwarming
- belasting door stoelwieltjes in
woningen.
- toepassingen op schepen, voldoet aan
de Marine Equipment Directive (MED)
96/98/EC.

Kleur
wit
Verpakking:
12 kg emmer

.

-

Dispersiecontactlijm

n Goede hechting na aanbrengen, meteen

belastbaar.
n Vloerbedekking en profielen kunnen ook
een dag eerder worden ingesmeerd.
n Zeer goede verwerking met roller of
kwast.
n Toepassingsgebied vergelijkbaar met
oplosmiddelhoudende
neopreencontactlijmen.
n Zeer emissiearm,
GEV-EMICODE EC 1 R..
n Met Duits certificaat "Blauer Engel"
(emissiearm RAL UZ 113).
n Oplosmiddelvrij volgens Duitse
TRGS 610; Giscode D 1.
n Voor binnen.
n Voor trappen en sokkelsl.
n Voor het repareren van vloerafwerkingen.
n Voor het verlijmen met contactlijm van

– plinten van zacht PVC of rubber
– trapstootkanten/profielen en holle
plinten van PVC, linoleum en rubber
– textielvloerbedekking (getuft, geweefd
en naaldvlies)
– design-PVC-, PVC- en CVvloerbedekking
– linoleumvloerbedekking
– rubbervloerbedekking
– kurkvloerbedekking.
n Voor het verlijmen met contactlijm van
stootwanden en geschikte textielvloerbedekking op wand en plafond.
n Geschikt voor
– vloerverwarming
– belasting door stoelwieltjes volgens
EN 12 529
– reiniging met natte shampoo en
sproeiextractiereiniging.

SMP-parketlijm

n Watervrij, geen uitzetting van parkethout.

n Voor het verlijmen van

PCI PAR 360

n Zeer goede stand van de lijmrillen.

PCI DKK 392

Kleur
lichtbeige
Verpakking:
6 kg emmer

.

-

Parketlijmen
n Gebruiksklaar.

n Relatief hard lijmbed met elastische

eigenschappen.

n Bevat silaangemodificeerde polymeren

(SMP).

n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.

n Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610;

Kleur

caramel kleuren
– hoogkantlamellenparket volgens
Verpakking:
EN 14 761
16 kg emmer
– mozaïekparketelementen volgens
EN 13 488
– meerlagenparket volgens EN 13 489
(twee lagen als planken tot max. 120 cm,
drie lagen als planken tot max. 250 cm
lengte)
– laminaat.
n Geschikt voor vloerverwarming.

Giscode RS 10.

n SMP-lijm voor binnenvloeren.
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Vloerbedekkingslijmsystemen
.

-

Poederparketlijm

PCI PAR 362

n Geringe waterbehoefte bij het mengen.
n Snelle kristallijne waterbinding,

gecontroleerde inwerking op het
parkethout.
n Snel afbindend.
n Hoge hechtsterkte.
n Hard lijmbed met plastisch-elastische
eigenschappen.
n Geschikt voor het uitvlakken van geringe
oneffenheden.
n Geschikt als vullende
grondeerspachtellaag op houten vloeren.
n Niet gevoelig voor vorst bij transport en
opslag.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.

n Met Duits certificaat "Blauer Engel"

(emissiearm RAL UZ 113).
n Chromaatarm; Giscode ZP 1.
n Voor binnenvloeren.
n Voor het verlijmen van
- hoogkantlamellenparket volgens
EN 14 761
- massieve parketstrips volgens
EN 13 226
- massief lamparket volgens EN 13 227
- massief overlayparket volgens
EN 13 228
- mozaïekparketelementen volgens
EN 13 488
- meerlaagsparket volgens EN 13 489.
n Geschikt voor vloerverwarming.

Kleur
beige-karamel
Verpakking:
4 kg zak

.

-

SMP-parketlijm

n Gebruiksklaar.

PCI PAR 365

n Geen uitluchtingstijd, lange opentijd.

n Watervrij, geen uitzetting van parkethout.
n Zeer goed te verdelen, goede stand van

de lijmrillen.

n Relatief hard lijmbed met elastische

eigenschappen.

n Bevat silaangemodificeerde polymeren

(SMP).

n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS R.

n Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610;

Giscode RS 10.

n Voor binnenvloeren.

n Voor het verlijmen van

- hoogkantlamellenparket volgens
EN 14 761
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- massieve parketstrips volgens
EN 13 226
- massief overlay parket volgens
EN 13 228
- mozaïekparketelementen volgens
EN 13 488
- meerlaagsparket volgens EN 13 489
- laminaat
- houten tegels/blokken (RE, WE)
- exotische houtsoorten, bijv.
bamboeparket.
n Geschikt voor vloerverwarming.
n Geschikt voor het verlijmen van flexibele
waterdichtingsmat PCI Pecilastic W,
kimband PCI Pecitape 120 en
binnen/buitenhoek PCI Pecitape 90° I/A
als afdichting onder parketvloeren in
particuliere badkamers.

Kleur
beige
Verpakking:
15 kg emmer

Snelbouwsystemen/ontkoppeling
.

-

Snelbouwsystemen
PCI Pecibord®
Bodenablauf S
(vloerafvoer verticaal)

n Voor alle douche-elementen

Kleur
grijs
Verpakking:
1 stuk

PCI Pecibord Standard en
PCI Pecibord P (niet voor
PCI Pecibord LINEA)
n Met centrale, verticale afvoer.
n Met af te schroeven opzetstuk, dus
traploos in te stellen.
n Incl. uitneembare geurstop en roestvast
rooster.
n Afvoercapaciteit ca. 60 l/min.

.

-

PCI Pecibord®
Bodenablauf W
(vloerafvoer
horizontaal)

n Voor alle douche-elementen

Kleur
grijs
Verpakking:
1 stuk

PCI Pecibord Standard en
PCI Pecibord P (niet voor
PCI Pecibord LINEA).
n Met kogelaansluiting voor goede
aanpassing aan plaatselijke situatie.
n Met af te schroeven opzetstuk, dus
traploos in te stellen.
n Incl. uitneembare geurstop en roestvast
rooster.
n Afvoercapaciteit ca. 42 l/min.

.

-

Douchevloerelement

PCI Pecibord® Linea
L1
voor drempelvrije douches met
langwerpige draingoot en
eenzijdig afschot
Rost (Tile)

n Douche-element met rooster en

Kleur
grijs
Verpakking:
1 stuk

geïntegreerd afschot van 1,5%.
n Aan de bovenzijden afgedicht
onderbouwelement met geïntegreerde
bodemafvoer.
n Formaat 90 x 90 of 100 x 100 cm.
n Inclusief goot, bodemafvoer,
opplusplaten en designrooster "Tile" (aan
de ene kant roestvast staal en de andere
kant te betegelen, naar keuze).
n Levertijd ca. 15 werkdagen.
n Binnen, buiten, vloer

.

-

Douchevloerelement

PCI Pecibord® P
voor drempelvrije douches met
vloerafvoer

n Inbouwelement met geïntegreerd afschot

n Inclusief goot en opplusplaten, zonder

van 1,5%.
n Aan de bovenzijde afgedicht
onderbouwelement met geïntegreerd
bovendeel van de bodemafvoer.
n Vrije vormkeuze voor Pecibord met
decentrale afwatering (PCI Pecibord
bodemafvoer W of S bijbestellen).
n Vrije formaatkeuze bij kantlengtes van
500 tot 2.000 mm.
n Veel geometrische vormen (vierkant,
rechthoek, 1/4-ronding, vijfhoeken) maar
ook andere vormen kunnen op maat
worden gemaakt.
n De prijs is gebaseerd op het formaat* en
de prijs per m².
(*langste kantlengte)
n Minimale afname: 1 m².

rooster.
n Op verzoek kan er tegen een meerprijs
een 2e goot geïntegreerd worden.
n Levertijd ca. 15 werkdagen.
n Een bestelformulier is beschikbaar.
n Binnen, buiten, vloer

Verpakking:
1 plaat
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Snelbouwsystemen/ontkoppeling
.

-

Douchevloerelement

PCI Pecibord®
Standard
voor drempelvrije douches met
vloerafvoer

n Douche-element met eenzijdig afschot

van ca. 1,5%.
n Aan de bovenkant afgedicht
onderbouwelement met geïntegreerd
bovendeel van de bodemafvoer.
n Plaatdikte: 35 tot 45 mm (afhankelijk van
het plaatformaat).
n Geschikt voor gebruik van rolstoelen.
n Vloerafvoer PCI Bodenablauf W of S bij
te bestellen.
n Binnen en buiten.
(Verwerkingsgegevens en
inbouwhandleiding vindt u op
www.PCI-Afbouw.nl).

Kleur
grijs
Verpakking:
1 stuk

.

-

Bevestigingsplaten

n Rozetten voor het monteren van

voor nieuwbouw en renovatie

PCI Pecidur op metaal en houten
wanden.
n Bevestigingsplaat 50 mm, verzinkt staal.
n Bevestigingsplaat 60 mm, kunststof.
n Bevestigingsplaat 76 mm, verzinkt staal.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond

Bevestigingspluggen

n Voor het monteren van PCI Pecidur®.

PCI Pecidur®montageplaatjes

Verpakking:
Doos met 500 stuks

.

-

PCI Pecidur®montagepluggen

n Plug 80 mm.

Verpakking:
Doos met 250 stuks

n Plug 110 mm.
n Plug 140 mm.

n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond

voor nieuwbouw en renovatie

.

-

XPS hardschuim platen

PCI Pecidur®mixpallet
voor nieuwbouw en renovatie

n XPS-hardschuimplaten.

n Voor nivelleren van oneffenheden in

nieuwbouw en bestaande gebouwen.

n Keramiek en natuursteen kan direct

hechtend worden gelijmd.

n Korte inbouwtijd.

n Gering gewicht en gemakkelijk op maat

te snijden.

n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond
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Kleur
oranje schuim met grijze
cementgebonden coating
Verpakking:
Mixpallet 1:
48 x Pecidur 4 en Pecidur 6,
34 x Pecidur 10K
Mixpallet 2:
12 x Pecidur 30 en Pecidur 40,
10 x Pecidur 50

Snelbouwsystemen/ontkoppeling
.

-

Hardschuimplaat

PCI Pecidur®hardschuim XPSbouwplaten
voor nieuwbouw
en renovatie

n XPS-hardschuimplaten.

n Voor nivelleren van oneffenheden in

nieuwbouw en bestaande gebouwen.

n Keramiek en natuursteen kan direct

hechtend worden gelijmd.

n Korte inbouwtijd.

n Gering gewicht en gemakkelijk op maat

Kleur
oranje schuim met grijze
cementgebonden coating
Verpakking:
Formaat 1300 x 600
en 2600 x 600 mm
Dikte 4 tot 50 mm

te snijden.

n Binnen en buiten, vloeren, wanden en

plafonds.

.

-

XPS hardschuim hoekelement

PCI Pecidur®hoekelementen
voor nieuwbouw en renovatie

n Voor het uitvlakken van oneffenheden in

nieuwbouw en bestaande bouw.
n Als inbouwelement voor vele
toepassingen.
n Keramiek en natuursteen kunnen direct
gelijmd worden.
n Korte inbouwtijd, gerenoveerde
gebouwen kunnen snel weer in gebruik
worden genomen.
n Geprefabriceerd element voor het
bekleden van buizen en leidingen.
n Dikte 20 mm.
n Binnen, buiten, vloer, wand, plafond

Kleur
oranje schuim met grijze
cementgebonden coating
Verpakking:
10 Platen
150 x 150 mm,
200 x 200 mm,
300 x 300 mm,
400 x 200 mm

.

-

Ontkoppeling
Ontkoppelingsmat

PCI Pecilastic®
voor het plaatsen onder keramiek
en natuursteen

n Ontkoppelingsmat die onder keramiek of

natuursteen wordt geplaatst.
n Op alle draagkrachtige ondergronden
zoals betonnen vloeren, cement-,
anhydriet- en gietasfaltdekvloeren en oud
parket met goede hechting.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Voor binnen, op de vloer.

Kleur
wit/oranje
Verpakking:
50 m rol

.

-

Ontkoppelingsmat

PCI Pecilastic® E
onder keramiek en natuursteen

n Snelle voortzetting van werkzaamheden,

na het verlijmen van de afdichtingsstrook
kan keramiek of natuursteen worden
aangebracht.
n Voor nieuwbouw of renovatie.
n Voor het reduceren van geluid.
Vermindert holle geluiden.
n Als ontkoppelingsstrook te gebruiken op
oud keramiek, houten vloeren,
spaanplaten, cementdekvloeren (zodra
beloopbaar), anhydrietvloeren
(restvochtgehalte < 2%).
n Binnen, buiten, vloer

Kleur
groen
Verpakking:
5 m rol
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Snelbouwsystemen/ontkoppeling
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-

Afdichtings- en ontkoppelingsmat

PCI Pecilastic® U
onder keramiek, mozaïek en
natuursteen

n Waterdichting in badkamer of op

balkon.
n Ontkoppeling van verse
cementdekvloer, anhydriet- of houten
vloer.
n Snelle voorgang: lijmen met tegellijm
en daarna tegels erop lijmen.
n Eenvoudig op maat te maken en rolt
niet terug na het leggen.
n Laag lijmverbruik (gladde boven- en
onderkant).
n Vermindert geluid.
n Toepassing op oude tegels, houten
vloeren, spaanplaten, cementdekvloeren
(zodra beloopbaar), anhydrietvloeren
(restvochtgehalte < 2% onder keramiek
of natuursteen, < 1,5% onder
parketsysteem).

n Onder keramiek, natuursteen of parket.
n Voor binnen en buiten, op de vloer.

Kleur
Dekvlies oranje
Verpakking:
5 m rol

.

-

Zelfklevende, ontkoppelende
kantstrook

PCI Pecitape® Silent
ter vermijding van geluidsbruggen

n Voor het vermijden van geluidsbruggen

Kleur
oranje
Verpakking:
Doos met 5 rollen van 20 m

bij de verwerking van tegellijm, uitvlak- of
ontkoppelingsmortels.
n Op betonvloeren, zwevende dekvloeren
of dekvloeren op isolatielagen, houten
vloeren en spaanplaten, oude keramiek
en natuursteenvloeren. Om
drieflankshechting bij elastische
randaansluitvoegen te voorkomen.
n Zeer geschikt voor renovatie.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Binnen, vloer

.

-

n Reduceert contactgeluid.

Geluidsdempende
ontkoppelingsplaat

n Voor het ontkoppelen van de ondergrond

®

PCI Polysilent 4
voor onder keramiek en
natuursteen

van keramiek, in nieuwbouw en bij
renovatie.
n Keramiek en natuursteen kan meteen
worden verlijmd.
n Korte bouwtijd, snel hergebruik van
ruimtes bij renovatie.
n Op vlakke dekvloeren en betonnen
(prefab)elementen, draagkrachtige
houten vloeren, parket, spaanplaten,
staal, natuursteen, kunststeen of
keramiek.
n Ook voor trappen.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.

n Geluidsreductie volgens Duitse

laboratoriumtests:
9 dB (PCI Polysilent® 4),
10 dB (PCI Polysilent®7),
16 dB (PCI Polysilent® plus).
n Formaat van de platen:
0,60 m x 1,20 m = 0,72 m².
n B2 volgens Duitse DIN 4102-1.
n Binnen, buiten, wand

Kleur
Dekvlies wit
Verpakking:
Pak met 6 platen

.

-

Geluidsdempende
ontkoppelingsplaat

PCI Polysilent® 7
voor onder keramiek en
natuursteen
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n Reduceert contactgeluid.

n Voor het ontkoppelen van de ondergrond

van keramiek, in nieuwbouw en bij
renovatie.
n Keramiek en natuursteen kan meteen
worden verlijmd.
n Korte bouwtijd, snel hergebruik van
ruimtes bij renovatie.
n Op vlakke dekvloeren en betonnen
(prefab)elementen, draagkrachtige
houten vloeren, parket, spaanplaten,
staal, natuursteen, kunststeen of
keramiek.
n Ook voor trappen.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.

n Geluidsreductie volgens Duitse

laboratoriumtests:
9 dB (PCI Polysilent® 4),
10 dB (PCI Polysilent®7),
16 dB (PCI Polysilent® plus).
n Formaat van de platen:
0,60 m x 1,20 m = 0,72 m².
n B2 volgens Duitse DIN 4102-1.
n Binnen, buiten, wand

Kleur
Dekvlies wit
Verpakking:
Pak met 6 platen

Snelbouwsystemen/ontkoppeling
.

-

Geluidsdempende
ontkoppelingsplaat

PCI Polysilent® Plus
voor onder keramiek en
natuursteen

n Voor het ontkoppelen van de

ondergrond van keramiek.
n Korte bouwtijd, meteen tegels lijmen.
n Reduceert contactgeluid.
n Formaat van de platen: 0,60 m x 1,20 m
= 0,72 m².
n Op vlakke dekvloeren en betonnen
(prefab)elementen, draagkrachtige
houten vloeren, parket, spaanplaten,
staal, natuursteen, kunststeen of
keramiek.
n Ook voor trappen.
n Geluidsreductie volgens Duitse
laboratoriumtests:
9 dB (PCI Polysilent® 4),
10 dB (PCI Polysilent®7),
16 dB (PCI Polysilent® plus).

n B2 volgens Duitse DIN 4102-1.
n Zeer emissiearm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.

n Voor binnen, buiten, op vloer en wand.

Kleur
Dekvlies wit
Verpakking:
Pak met 5 platen
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Kelderafdichting
Cementgebonden afdichtingslaag

PCI Barraseal®
voor kelderbuitenmuren,
zwembaden en watertanks

n Cementgebonden afdichting voor

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

kelderbuitenwanden, natte ruimtes,
zwembaden en watertanks.
n Afdichting voor binnen tegen van buiten
uit werkend water.
n Als horizontale afdichting.
n Als sokkelafdichting.
n Binnen, buiten, wand, vloer

.

-

Flexibele, 2-componenten
afdichtingslaag

PCI Barraseal® Turbo
voor kelderbuitenmuren,
fundamenten en
betonconstructies

n Twee componenten, flexibele

n Groot percentage van natte laagdikte

afdichtingslaag voor keldermuren,
funderingen en betonconstructies, tegen
bodemvocht, opstijgend en drukkend
water.
n Getest volgens EN 15814.
n Universeel te gebruiken als hechtbrug,
afdichting voor oppervlakken en sokkels,
als horizontale afdichting en om
drainage- of isolatieplaten te verlijmen.
n Eenvoudig te verwerken: rollen, kwasten
of spachtelen.
n Snel uithardend: geschikt voor
werkzaamheden onder tijdsdruk.
n Goede hechting op zowel minerale als
bitumineuze ondergrond.
n Diffusieopen. Vorst-, UV- en
weersbestendig.

grijs
blijft over als droge laagdikte, nl. ca.
Verpakking:
90%.
20 kg emmer
n Binnen, buiten, wand en vloer.
n Voor het scheuroverbruggend afdichten
van constructies boven en onder het
maaiveld, nieuwbouw en renovataie,
tegen bodemvocht, stijgend en drukkend
water.
n Voor keldermuren, bodemplaten,
funderingen, balkons en terrassen.
n Voor watertanks en pijpen tot een
vulhoogte van 6 meter.
n Als horizontale afdichting onder muren
tegen door de capillairen opstijgend
water.
n Voor het verlijmen van beschermings-,
drainage- en isolatieplaten.

Kleur

.

-

Oplosmiddelvrije injectiepasta

n Kant-en-klaar; injecteren zonder druk

PCI Barra® Creme

n Bij hoog vochtpercentage tot 95%

n Vanuit de koker aanbrengen

Verpakking:
310 ml koker

n Laag verbruik

n Intensieve werking

bij opstijgend vocht o.a.
metselwerk en natuursteen

n Voor binnen en buiten, op de wand.

Nieuw
.

-

Injectievloeistof

PCI Barra® Gisol
horizontale afdichting tegen
opstijgend vocht in metselwerk
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n Injectievloeistof voor de verkiezeling en

het hydrofoberen van muren en
cementgebonden ondergronden.
n Voor metselwerk met een
indringingsgraad voor vocht van
maximaal 60%.
n Niet geschikt bij drukkend water.
n Binnen, buiten, wand

Kleur
roodachtig
Verpakking:
20 l jerrycan,
5 l jerrycan

Waterdichting/oppervlaktebehandeling
.

-

Vulmortel

PCI Barra® Inject
voor boorgaten, holle ruimtes en
scheuren in metselwerk

n Voor het vullen van scheuren en gaten in

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

metselwerk.
n Voor het opvullen van boorgaten bij
horizontale afdichting en tussenruimtes
bij mechanische horizontale afdichting.
n Binnen, buiten, wand

®
.

-

Injectievloeistofhouder

n Injectievloeistofhouder voor

Verpakking:
1 stuk

PCI Bohrlochsperre

PCI
Injektionsbehälter
voor injektievloeistof PCI
Bohrlochsperre

.

-

Bitumen beschermlaag

PCI Pecimor® 1K
voor kelderbuitenmuren en
funderingen

n 1 component, kunststof gemodificeerde

bitumen beschermlaag volgens
DIN 18 195-2.
n Voor het maken van een flexibele,
scheuroverbruggende afdichting van
constructies onder het maaiveld,
fundaties en andere bouwwerken tegen
bodemvocht en niet drukkend water
volgens DIN 18 195-4, voor het
afdichten van plafonds volgens
DIN 18 195-5.
n Grondering op metselwerk en
pleisterwerk: PCI Pecimor® F, 1:5 met
water verdund.
n Grondering op beton:
PCI Pecimor®-Betongrund.
n Goede hechting op droge en gering
vochtige ondergronden.

n Waterdicht en scheuroverbruggend.
n Oplosmiddelvrij.

n Regenvast na ca. 8 uur.
n Voldoet aan EN 15814.

n Binnen, buiten, vloer, wand, niet voor in

Kleur
zwart
Verpakking:
30 l emmer,
10 l emmer

drinkwaterbereik.

.

-

Bitumen beschermlaag

PCI Pecimor® 2K
voor kelderbuitenmuren en
funderingen

n 2 componenten,

kunststofgemodificeerde bitumen
beschermlaag volgens DIN 18 195-2.
n Polystyrol gevuld, smeuïg, eenvoudig te
verwerken.
n Voor het maken van een flexibele,
scheuroverbruggende afdichting van
bouwwerken en constructies tegen
bodemvocht en niet drukkend water
volgens DIN 18 195-4, tegen niet
drukkend water op plafonds volgens
DIN 18 195-5 en het afdichten met
toevoeging van een mat tegen drukkend
water volgens DIN 195-6.
n Voor het afdichten tegen drukkend water
tot 3 m diepte.
n Holle plinten kunnen met
PCI Pecimor® 2K worden gemaakt.

n Geschikt voor afdichting van werkvoegen Kleur
zwart
(max. breedte 0,25 mm) van betonnen
Verpakking:
bouwdelen tegen bodemvocht en niet
drukkend water, niet continu water door 30 l emmer

osmose en drukkend water tot 3 m
onderdompeldiepte.
n Ook geschikt voor waterwisselzones.
n Regenvast na ca. 4 uur.
n Waterbelasting na ca. 2 dagen.
n Met testcertificaat.
n Binnen, buiten, vloer, wand, niet voor in
drinkwaterbereik
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Bitumenhoudende lijm voor
isolatieplaten

PCI Pecimor® DK
voor kelderbuitenmuren en
funderingen

n Bitumenhoudende tweecomponentenlijm

voor isolatieplaten

n Voor het verlijmen van isolatie- of

Kleur
zwart
Verpakking:
28 kg emmer

drainplaten op keldermuren en
funderingen.
n Voor het verlijmen van styrodur, styropor
en schuimglas.
n Voor het aan elkaar lijmen van platen of
als gesloten laag op foamglasplaten.
n Oplosmiddelvrij.
n Regenvast na ca. 4 uur.
n Vullen van de bouwput: meteen.
n Binnen, buiten, vloer, wand, niet voor in
drinkwaterbereik

.

-

n Grondering voor PCI Pecimor® 1K

Bitumen primer

voor kelderbuitenmuren en
funderingen

en PCI Pecimor® 2K
(met water verdund 1 : 5).
n Eéncomponenten, oplosmiddelvrije
bitumenlaag.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Speciale grondering

n Grondering voor het zonder blazen

PCI Pecimor® F

Kleur
zwartbruin
Verpakking:
33 l emmer,
10 l emmer,
5 l emmer

.

-

PCI Pecimor®Betongrund
op kelderbuitenmuren van beton

afdichten van betonnen
kelderbuitenmuren met bitumen
beschermlagen.
n Speciaal poedermengsel dat in de
verhouding 1 deel PCI Pecimor®
Betongrund op 9 delen water gemengd
wordt als grondering voor PCI Pecimor®
1K en PCI Pecimor® 2K.
n Buiten, op betonondergronden

Kleur
wit (poeder)
Verpakking:
1 kg emmer

.

-

Bitumenprimer op waterbasis

PCI BT 26
onder afdichtingsmatten en -tapes

Nieuw
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n Ook op vochtige en koude

ondergronden te gebruiken
n Goede hechting
n Snel drogend
n Oplosmiddelvrij

PCI BT 26 weerbestendige primer is een Verpakking:
speciale hoogwaardige bitumen-rubber- 10 l emmer,
5 l emmer
emulsie op waterbasis als grondering
voor zelfklevende, koud verwerkbare
PCI BT 21 afdichtingsmatten, PCI BT 23
afdichtingsstrips en bevestigingstapes
PCI BT 42 op minerale en oude
bitumineuze ondergronden, binnen en
buiten.

Waterdichting/oppervlaktebehandeling
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-

Oplosmiddelhoudende primer

PCI BT 28

n Tot –5 °C verwerkbaar

n Op droge of matvochtige, koude

ondergronden te gebruiken

onder afdichtingsmatten en -tapes

n Verhoogt de hechting

n Snel werken, ook bij lage temperaturen

Verpakking:
De primer PCI BT 28 is een
5 l emmer
hoogwaardige oplosmiddelhoudende
grondering voor de hechtingsverbetering
van de zelfklevende, koud verwerkbare
PCI BT 21 afdichtingsbanen en tapes
binnen het PCI BT 21-systeem bij lage
temperaturen.
Toepassingsgebieden voor buiten:
– op alle absorberende, minerale
ondergronden zoals beton, pleisterwerk,
cellenbeton, kalkzandsteen- of
baksteenmetselwerk met gladgestreken
voegen
– op verweerde bitumineuze
ondergronden in slechte toestand.

Nieuw
.

-

n Tot –5 °C koud verwerkbaar

Weerbestendige,
zelfklevende tape

n Met hechtstrips aan beide zijden

n Binnen het systeem met BT-primers ook

PCI BT 21

op vochtige ondergronden te gebruiken

n Onmiddellijk water- en slagregendicht
n Flexibel en scheuroverbruggend

voor de afdichting
van gebouwen
tot -5° C

n Voor het afdichten van verticale en

horizontale oppervlakken, binnen en
buiten aan de positieve zijde te
gebruiken:
n Voor het afdichten van kelderwanden en
vloerplaten die met de grond in contact
komen tegen vocht en niet-stuwend
kwelwater.

n Voor het afdichten van niet-beloopbare

Verpakking:

platte garagedaken (met een afschot van 15 m rol,
5 m rol
ten minste 2% en aanvullende
beschermlaag, bijv. een kiezellaag),
alsmede voor het afdichten van
steunmuren in tuinen.
n Als afdichting tegen capillair opstijgend
vocht en als waterdampbarrière onder
dekvloeren.
n Voor het vormen van de Z- en Lafdichting bij tweeschalig metselwerk.

Nieuw
.

-

Weerbestendige, zelfklevende
tape

n Tot –5 °C koud verwerkbaar

n Binnen het systeem met BT-primers ook

op vochtige ondergronden te gebruiken

n Onmiddellijk water- en slagregendicht

PCI BT 23

n Flexibel en scheuroverbruggend

voor de afdichting van gebouwen
tot -5° C

n Voor het afdichten van verticale en

horizontale oppervlakken, binnen en
buiten aan de positieve zijde te
gebruiken:
n Voor het afdichten van kelderwanden en
vloerplaten die met de grond in contact
komen tegen vocht en niet-stuwend
kwelwater.

n Voor het afdichten van niet-beloopbare

Verpakking:

platte garagedaken (met een afschot van 25 m rol
ten minste 2% en aanvullende
beschermlaag, bijv. een kiezellaag),
alsmede voor het afdichten van
steunmuren in tuinen.
n Als afdichting tegen capillair opstijgend
vocht en als waterdampbarrière onder
dekvloeren.
n Voor het vormen van de Z- en Lafdichting bij tweeschalig metselwerk.

Nieuw
.

-

Zelfklevende butyl-afdichtingstape

n Waterdicht

PCI BT 42

n Zeer flexibel

voor aansluitingen van bitumen
afdichtingsmatten

n Scheurvrij

n Overpleisterbaar

n Bitumenbestendig

PCI BT 42 bevestigingstape wordt
gebruikt als aan- en afsluittape bij
oppervlakafdichtingen op bitumenbasis,
bijv. bij PCI BT 21 afdichtingsmat, als
afsluitings- en overlappingsafdichting,
bijv. bij garages of terrassen, voor de
afdichting en reparatie van voegen,
naden, scheuren, metalen opvullingen,
alsmede bij buisleidingen,
ventilatiesystemen en glazen daken.
Voor binnen en buiten.

Verpakking:
15 m rol

Nieuw
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n Afsluitende afdichting van binnenhoeken

PVC-binnenhoek

Verpakking:
1 stuk

van funderingen in combinatie met de
bitumen afdichtingsmat PCI BT 21.

PCI BT 45
voor de afdichting van
funderingen

Nieuw
.

-

n Afsluitende afdichting van buitenhoeken

PVC-buitenhoek

Verpakking:
1 stuk

van funderingen in combinatie met de
bitumen afdichtingsmat PCI BT 21.

PCI BT 46
voor de afdichting van
funderingen

Nieuw
.

-

n Voorbehandeling voor

Hechtbrug/spatlaag

PCI Saniment® HA
voor gering zuigende, gladde
ondergronden

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

saneerpleistersysteem PCI Saniment.
n Met testcertificaat.
n Sulfaatbestendig.
n Goede hechting tussen muur en mortel.
n Zowel machinale als handmatige
verwerking mogelijk.
n Waterafstotende uitvlaklaag/pleister.
n Afwerklaag met pleister of mortel na
ca. 12 uur.
n Voor binnen- en buitenmuren.
n Als hechtbrug op metselwerk en op
beton.

.

-

Renovatiemortel

PCI Saniment® 2 in 1
voor vochtige en met zout belaste
ondergronden, in één laag

Nieuw
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n Sulfaatbestendige saneerpleister en

n Als renovatiemortel voor ondergronden

fijnkorrelige toplaag in één product.
n Aanbrengen in één laag mogelijk.
n Snelle uitharding. Al na 2 tot 3 uur
schuren mogelijk.
n Kleur: wit
n Zowel handmatig als machinaal te
verwerken. Smeuïge consistentie.
n Zonder spatlaag mogelijk bij normaal
zuigende ondergrond, ook als die belast
is met sulfaat.
n Laagdikte 20-40 mm. Bij twee lagen
minimaal 10 mm per laag en maximale
totale laagdikte 40 mm.
n Voor binnen (bijv. in kelders).
n Voor buitenoppervlakken boven het
maaiveld.

met lage, middelmatige of sterke
verzilting.
n Voor het verkrijgen van droge muren bij
opstijgend vocht en/of hygroscopisch
muurvocht (bij opstijgend vocht is
daarnaast een horizontale afscheiding
nodig).
n Voor het vooraf beschermen van sokkels
van buitenwanden (dooizout).

Kleur
wit
Verpakking:
25 kg zak

Waterdichting/oppervlaktebehandeling
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-

Oppervlaktebescherming
Polyurethaanafdichting

PCI Apoflex® F
voor oppervlakken met belasting
door water en chemicaliën

n 2-componentige, oplosmiddelvrije,

scheuroverbruggende, koudebestendige
en chemicaliënbestendige
oppervlakteafdichting onder keramiek
voor grootkeukens, zwembaden,
laboratoria en industrie.
n Met testrapporten.
n Binnen, buiten, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
10 kg emmer

.

-

Polyurethaanafdichting

PCI Apoflex® W
voor oppervlakken met belasting
door water en chemicaliën

n 2-componentige, oplosmiddelvrije,

scheuroverbruggende, koudebestendige
en chemicaliënbestendige
oppervlakteafdichting onder keramiek
voor grootkeukens, zwembaden,
laboratoria en industrie.
n Met testrapporten.
n Binnen, buiten, wand

Kleur
beige
Verpakking:
5 kg emmer

.

-

Oppervlakbeschermingslaag

PCI Betonfinish® W
voor gevels en gebouwen

n Gebruiksklaar, gekleurd

oppervlaktebeschermingssysteem tegen
carbonatatie en wapeningscorrosie.
n Beschermt tegen agressieve gassen
n Voor oppervlakken zonder verkeer en
waar strooizout wordt gebruikt.
n Oplosmiddelvrij.
Productie en levering op bestelling,
retourname niet mogelijk.
n Binnen, buiten, wand, plafond

Kleur
Kleurgroep 1,
Kleurgroep 3
Verpakking:
11 l emmer

.

-

Lazuurbeschermingslaag

PCI Betonfinish® W
Lasur
luchtdrogend en op
water/acrylbasis

n Gering gepigmenteerde verzegeling voor

minerale ondergronden zoals beton,
pleister en cementhoudende mortels.
n Gebruiksklaar.
n Oplosmiddelvrij.
n Hoge waterdampdiffusie mogelijk.
n Weersbestendig.
n Lichtecht
n Carbonatatieremmend.
n Binnen, buiten, wand

Verpakking:
11 l emmer
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Elastische
oppervlaktebescherming

PCI Polyflex®
voor gevels en andere
constructies

n Ter bescherming van constructies en

gevels tegen water en schadelijke
gassen zoals kooldioxide, zwavelloxide
en chlorides.
n Productie en levering op bestelling.
Retourname niet mogelijk.
n Buiten, wand, plafond

Kleur
Kleurgroep 1,
Kleurgroep 3
Verpakking:
11 l emmer

.

-

Anti-graffiti coating

PCI Silconal® AG
als onderlaag

n Bescherming van natuursteen,

zandsteen, beton, metselwerk, pleister,
vezelcement en goed hechtende
verflagen tegen vervuilingen zoals graffiti.
n Eén component, gebruiksklaar
n Oplosmiddelvrij
n Kleurloos
n Stofdroog na ca. 24 uur
n Watervast na ca. 48 uur.
n Binnen, buiten, wand.

Kleur
wit
Verpakking:
5 kg emmer

.

-

Watergedragen
hydrofobeermiddel

PCI Silconal® W
voor gevels

n Gebruiksklaar impregneermiddel op

silaanbasis voor beton, zuigende
klinkers, metselwerk, natuursteen en
kunststeen, pleister en cellenbeton.
n Oplosmiddelvrij.
n Droogtijd ca. 3 uur.
n Buiten, wand.

Kleur
wit, na uitharding transparant
Verpakking:
20 l jerrycan,
5 l jerrycan

.

-

Watergedragen
hydrofobeermiddel

PCI Silconal® 303
gebruiksklaar
gevelimpregneermiddel
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n Transparant impregneer- en

hydrofobeermiddel op basis van
alkylalkoxysilaan.
n Dringt goed in de ondergrond en
reageert in de poriën van de
cementgebonden ondergrond.
n Ter bescherming tegen weersinvloeden
en chlorides.
n Vermindert zoutuitbloeiïngen, schimmel-,
mos- en algenvorming.
n Binnen en buiten.

Kleur
melkachtig wit
Verpakking:
20 l jerrycan

Waterdichting/oppervlaktebehandeling
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-

Oplosmiddelvrij
hydrofoberingsmiddel

PCI Silconal® 328
voor wand en plafond

n Impregneermiddel voor beton en

gewapend beton.
n Bescherming tegen weersinvloeden,
vocht, vorst en dooizout.
n Voor horizontale en verticale
oppervlakken, zoals gevels.
n Gecertificeerd volgens EN 1504-2.
Indringdiepte klasse 2.
n Binnen, buiten, wand, plafond.

Kleur
kleurloos
Verpakking:
25 l jerrycan

.

-

Crèmig hydrofoberingsmiddel

PCI Silconal® 329
als watergedragen,
oplosmiddelvrije 70% verdunning.

n Impregneermiddel voor beton en

gewapend beton.
n Bescherming tegen weersinvloeden,
vocht, vorst en dooizout.
n Voor verticale en horizontale
oppervlakken, o.a. gevels.
n Gecertificeerd volgens EN 1504-2.
Indringdiepte klasse 2.
n Binnen, buiten, wand.

Kleur
melkachtig wit
Verpakking:
25 kg blik

.

-

Hydrofobeermiddel

PCI Silconal® 353
olie- en vuilafstotend

n Bescherming van zuigende, minerale

bouwdelen en gepolijste, gladde
minerale ondergronden tegen indringend
water en hechting van vuil.
n Fluorsilaan voor het goed afdruipen van
water.
n Binnen, buiten, wand

Kleur
geelachtig
Verpakking:
25 l jerrycan

.

-

Beschermingslaag

PCI Visconal®
voor het afdichten van oliekelders

n Scheuroverbruggende beschermingslaag

voor het afdichten van betonnen,
pleister- en dekvloeroppervlakken van
opvangbassins en -ruimtes voor
stookolie, diesel en transformatorolie
n Met testrapporten
n Binnen, vloer, wand

Kleur
grijs,
rood
Verpakking:
5 l emmer
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-

Waterafdichting in natte ruimtes
Afdichtingsband

PCI Kimband
onder keramiek in badkamers

n Afdichtband voor waterdichte hoek- en

Verpakking:
12 m rol,
100 m rol

aansluitvoegen in badkamers.
n Rekbaar.
n Waterdicht i.c.m. PCI Lastogum
kleefpasta.
n Productinformatie: zie PCI Pecitape.
n Binnen, wand, vloer

.

-

Waterdichte, flexibele
beschermlaag

PCI Lastogum®
onder keramische tegels in
badkamer en douche

n Oplosmiddelvrije waterafdichtings- en

Kleur
grijs,
wit
Verpakking:
25 kg emmer,
15 kg emmer,
8 kg emmer,
4 kg emmer

kleefpasta voor vochtige en natte
ruimten.
n Te rollen, kwasten of spachtelen.
n Voor vochtige ruimten met niet drukkend
water in woningbouw, zoals bad,
douche, keuken etc.
n Op vochtgevoelige ondergronden, op
zuigende, minerale ondergronden.
n Waterdicht, vervormbaar,
scheuroverbruggend.
n Gebruiksklaar, oplosmiddelvrij.
n Controlekleur grijs of wit.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Met testcertificaat.
n Binnen, vloer, wand

.

-

Afdichtingssysteem voor binnen

PCI Lastogum®Dichtset
onder keramische tegels in
badkamer en douche

n Oplosmiddelvrije waterdichtings- en

kleefpasta.
n Te rollen, kwasten of spachtelen.
n Verpakking: 4 kg PCI Lastogum,
2 dichtmanchetten PCI Pecitape 10 x 10
en 12 m PCI Kimband; voor vochtige of
natte ruimtes.
n Voor natte ruimtes met niet drukkend
water in de woningbouw, zoals bad,
douche keuken etc.
n Op vochtgevoelige ondergronden, op
minerale, zuigende ondergronden.
n Waterdicht, vervormbaar,
scheuroverbruggend.
n Gebruiksklaar.
n Wachttijd na eerste laag ca. 1 uur.

n Wachttijd na tweede laag ca. 1 tot 2 uur.
n Binnen, vloer, wand

Kleur
grijs
Verpakking:
1 stuk emmer

.

-

Afdichtings- en ontkoppelingsmat

PCI Pecilastic® U
onder keramiek, mozaïek en
natuursteen
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n Waterdichting in badkamer of op

balkon.
n Ontkoppeling van verse
cementdekvloer, anhydriet- of houten
vloer.
n Snelle voorgang: lijmen met tegellijm
en daarna tegels erop lijmen.
n Eenvoudig op maat te maken en rolt
niet terug na het leggen.
n Laag lijmverbruik (gladde boven- en
onderkant).
n Vermindert geluid.
n Toepassing op oude tegels, houten
vloeren, spaanplaten, cementdekvloeren
(zodra beloopbaar), anhydrietvloeren
(restvochtgehalte < 2% onder keramiek
of natuursteen, < 1,5% onder
parketsysteem).

n Onder keramiek, natuursteen of parket.
n Voor binnen en buiten, op de vloer.

Kleur
Dekvlies oranje
Verpakking:
5 m rol

Waterdichting/oppervlaktebehandeling
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-

Flexibele afdichtingsmat

PCI Pecilastic® W
onder keramiek en natuursteen

n Flexibele, scheuroverbruggende

afdichtingsstrook voor onder keramiek of
natuursteen.
n Voor natte ruimtes met niet drukkend
water.
n Voor balkons, terrassen en zwembaden.
n Snelle voortzetting van werkzaamheden,
na het verlijmen van de afdichtingsstrook
kan meteen keramiek of natuursteen
worden aangebracht.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Met testcertificaat.
n Dikte 0,5 mm.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
blauw
Verpakking:
30 m rol

.

-

Waterdichte manchet

PCI Pecitape®
10 x 10 manchet
voor het afdichten van
leidingsdoorvoeren

n Dichtmanchet voor waterdichte

leidingdoorvoeren 1/2 onder keramiek in
douches en natte ruimtes.
n Afmeting: 100 x 100 mm.
n Te gebruiken in combinatie met
PCI Apoflex®, PCI Collastic®,
PCI Lastogum®, PCI Seccoral® en
PCI Pecilastic® W.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Binnen, buiten, wand

Kleur
blauw
Verpakking:
Doos met 10 stuks

.

-

Waterdichte manchet

PCI Pecitape®
15 x 15 manchet
voor het afdichten van
leidingsdoorvoeren

n Dichtmanchet voor waterdichte

leidingdoorvoeren 32 – 55 mm onder
keramiek in douches en natte ruimtes
n Afmeting: 15 x 15 cm
n Te gebruiken in combinatie met
PCI Apoflex®, PCI Collastic®,
PCI Lastogum®, PCI Seccoral® en
PCI Pecilastic® W.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC1 PLUS.
n Binnen, buiten, wand

Kleur
blauw
Verpakking:
Doos met 25 stuks

.

-

Waterdichte manchet

PCI Pecitape®
22 x 22 manchet
voor het afdichten van
leidingsdoorvoeren

n Dichtmanchet voor waterdichte

leidingdoorvoeren 70 – 110 mm onder
keramiek in douches en natte ruimtes
n Afmeting: 22 x 22 cm
n Te gebruiken in combinatie met
PCI Apoflex®, PCI Collastic®,
PCI Lastogum®, PCI Seccoral® en
PCI Pecilastic® W.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC1 PLUS.
n Binnen, buiten, wand

Kleur
blauw
Verpakking:
Doos met 25 stuks
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n Voor vloerafvoeren tot 300 mm

Waterdicht manchet

PCI Pecitape®
42,5 x 42,5 manchet
voor vloerdoorvoer onder
keramiek

doorsnede voor het afdichten onder
keramiek in douches en natte ruimtes.
n Voor afdichtingen met PCI Lastogum® of
met PCI Collastic®, PCI Seccoral®,
PCI Apoflex® en PCI Pecilastic W.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Afmeting 425 x 425 mm.
n Binnen, buiten, vloer

Kleur
blauw
Verpakking:
1 stuk

.

-

Speciale waterdichte buitenhoek

PCI Pecitape® 90° A
voor het afdichten van
buitenhoeken

n Speciaal waterafdichtingsband voor

buitenhoeken (passend bij kimband
PCI Pecitape® 120).
n Breedte 100 mm, 0,5 mm dik.
n Voor het afdichten van buitenhoeken in
combinatie met PCI Apoflex®,
PCI Collastic®, PCI Lastogum®,
PCI Seccoral® en PCI Pecilastic® W.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Binnen en buiten

Kleur
blauw
Verpakking:
Doos met 10 stuks

.

-

Speciale waterdichte binnenhoek

PCI Pecitape® 90° I
voor het afdichten van
binnenhoeken

n Speciaal waterafdichtingsband

voor binnenhoeken (passend bij
PCI Pecitape® 120).
n Breedte 100 mm, 0,5 mm dik.
n Voor het afdichten van binnenhoeken in
combinatie met PCI Apoflex®,
PCI Collastic®, PCI Lastogum®,
PCI Seccoral® en PCI Pecilastic® W.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Binnen en buiten

Kleur
blauw
Verpakking:
Doos met 10 stuks

.

-

Hoekmanchet voor platen in
douches

PCI Pecitape® DE
voor het afdichten van dekvloeren
met afschot

Nieuw
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n Blijvend elastische hoek voor afdichting

van de aansluiting van dekvloeren onder
afschot met wanden in douches.
n Te gebruiken in combinatie met
PCI Lastogum, PCI Seccoral,
PCI Apoflex F/W, PCI Collastic en
PCI Pecitape Bond.
n Binnen, wand, vloer

Kleur
blauw
Verpakking:
Doos met 5 stuks
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-

Zelfklevende afdichtingshoek

PCI Pecitape® ME
voor platen in douches

n Blijvend elastisch hoekstuk van

zelfklevend butylrubber voor de
afdichting van de aansluitingen aan
platen in douches.
n Te gebruiken in combinatie met
PCI Lastogum, PCI Seccoral,
PCI Apoflex F/W, PCI Collastic en
PCI Pecitape Bond.
n Afmeting: 250 x 250 mm.
n Zeer emissiearm,
Duitse GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
n Binnen, wand, vloer

Kleur
blauw
Verpakking:
Doos met 3 stuks

Nieuw
.

-

Speciale kimband

PCI Pecitape® 120
voor waterdichte hoek- en
aansluitvoegen

n Onder keramiek en natuursteen in

douches en natte ruimtes.
n Voor het afdichten van dilataties op
kelderbuitenmuren in combinatie met
PCI Pecimor®.
n Voor het afdichten van hoekvoegen in
combinatie met PCI Apoflex®,
PCI Collastic®, PCI Lastogum®,
PCI Seccoral® en PCI Pecilastic® W.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Binnen, buiten

Kleur
blauw
Verpakking:
50 m rol,
10 m rol

.

-

Speciaal afdichtingsband

PCI Pecitape® Objekt
120 mm

n Waterafdichtingsband voor onder

keramiek en natuursteen in natte
ruimtes.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Binnen en buiten, wand en vloer.

Kleur
blauw
Verpakking:
50 m rol

voor waterdichte hoek- en
aansluitvoegen

.

-

Speciale kimband

PCI Pecitape® 250
voor waterdichte hoek- en
aansluitvoegen en dilataties

n Onder keramiek en natuursteen in

douches en natte ruimtes.
n Voor het afdichten van dilataties op
kelderbuitenmuren in combinatie met
PCI Pecimor®.
n Voor het afdichten van hoekvoegen in
combinatie met PCI Apoflex®,
PCI Collastic®, PCI Lastogum®,
PCI Seccoral® en PCI Pecilastic® W.
n Breedte 250 mm.
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. PLUS.
n Binnen, buiten

Kleur
blauw
Verpakking:
20 m rol
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Waterdichting/oppervlaktebehandeling
.

-

SMP-lijm

PCI Pecitape® Bond
Voor het verlijmen van kimband en
afdichtingsmatten

n Gebruiksklaar en eenvoudig te

verwerken.
n Oplosmiddelvrij.
n Zeer emissiearm Plus,
Duitse Emicode EC 1 Plus R.
n Om kimband, zoals PCI Kimband en
PCI Pecitape, te verlijmen.
n Om hoekstukjes PCI Pecitape te
verlijmen.
n Voor het verlijmen van de overlap van de
afdichtingsmat PCI Pecilastic W.
n Voor het verlijmen van de stootkanten
met kimband als PCI Pecilastic W niet
overlappend, maar tegen de stootkanten
wordt gelijmd.

Kleur
beige
Verpakking:
530 g koker

.

-

Kimbandbescherming

PCI Pecitape®
Protect
voor alle siliconenkitten

n Verhindert dat het onderliggende

kimband wordt beschadigd bij het
vervangen van de siliconenkit
n Geschikt voor alle soorten
bewegingsvoegen
n Zelfklevend, eenvoudig aan te brengen
op kimband
n Binnen, buiten

Verpakking:
10 m rol,
20 m rol

.

-

Geluidsreducerend
afdichtingsband

PCI Pecitape® WDB
voor badkuip en douche

n Geluidsreducerend band vermindert

douchegeluiden in andere ruimtes
n Zeer flexibel, dus eenvoudig aan te
brengen
n Ook verkrijgbaar: stalen opzetstrook
tegen beschadiging bij kitvervanging
n Voldoet aan Duitse DIN 18 534;
testrapporten i.c.m. PCI-afdichtingen

Verpakking:
2 m rol,
2,60 m rol,
3,60 m rol,
10 m rol

.

-

Zelfklevend afdichtingsband

PCI Pecitape® WS
voor waterdichte hoek- en
aansluitvoegen
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n Onder keramiek en natuursteen in

douches en natte ruimtes met niet
drukkend water
n Op balkons en terrassen
n Voor het afdichten van hoek- en
aansluitvoegen in combinatie met
PCI Apoflex®, PCI Collastic®,
PCI Lastogum®, PCI Seccoral® en
PCI Pecilastic® W.
n Binnen, buiten

Kleur
blauw
Verpakking:
20 m rol

Waterdichting/oppervlaktebehandeling
.

-

Flexibele afdichtingslaag

PCI Seccoral® 1K
voor het afdichten onder keramiek
op balkons en terrassen

n Eén component, scheuroverbruggende

waterdichtingslaag voor het flexibel
afdichten onder keramiek op uitkragende
balkons, op terrassen, in doucheruimtes.
n Voor waterdichting aan de binnenzijde
van drinkwaterbassins of zwembaden
met een diepte tot 8 meter.
n Testcertificaten voor waterdichting in
ruimtes met hoge waterbelasting.
n Beloopbaar na ca. 1 dag.
n Keramiek verlijmen na ca. 1 dag.
n Waterbelasting na ca. 7 dagen.
n Regenvast na 5-10 uur (afh. van
temperatuur).
n Zeer emissiearm PLUS,
GEV-EMICODE EC1 PLUS R.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
grijs
Verpakking:
15 kg zak,
3,50 kg zak

.

-

Snelhardende waterdichte coating

PCI Seccoral® 2K
Rapid
onder keramiek, op
kelderbuitenmuren en in
zwembaden

n Tweecomponenten,

scheuroverbruggende afdichtingslaag
voor waterdichting onder keramiek in
hoog- en laagbouw, nieuwbouw en bij
renovatie.
n Voor het afdichten van grote
drinkwaterbassins of zwembaden met
een diepte tot 6 meter.
n Beschermt bouwconstructies tegen
bodemvocht, niet drukkend
oppervlaktewater en lekwater.
n Testcertificaten voor waterdichting bij
zeer hoge waterbelasting.
n Beloopbaar en keramiek verlijmen na
ca. 4 uur.
n Binnen, buiten, vloer, wand

Kleur
grijs, wit
Verpakking:
25 kg set,
12,50 kg zak,
12,50 kg emmer
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Toeslagmiddelen en tuinproducten
.

-

Toeslagmiddelen
Geconcentreerd kleurpigment

PCI Color Pack
Voor het inkleuren van
cementhoudende mortels

n Pigment in de kleur antraciet om

verschillende kleuren grijs te verkrijgen
n Voor o.a. PCI Nanocret FC,
PCI Barrafill L en PCI Pavifix
n Binnen, buiten

Kleur
antraciet
Verpakking:
900 g emmer

.

-

Waterdichtingsvloeistof

PCI Dichtungsmittel
Flüssig
voor zand-cementdekvloeren,
stucwerk/pleister, mortel en
voegmortel

n Gebruiksklare, plastificerende

waterdichtingsvloeistof voor het maken
van mortel met een verminderde
wateropname en waterindringdiepte.
n Verbetert de vorstbestendigheid en
verhoogt de weerstand tegen
betonagressief water volgens Duitse
DIN 4030.
n Binnen, buiten

Kleur
donkerbruin
Verpakking:
5 l jerrycan

.

-

Waterdichtingspoeder

PCI Dichtungsmittel
Pulver
voor zand-cementdekvloeren,
stucwerk/pleister,
mortel en voegmortel

n Gebruiksklare, plastificerende

waterdichtingspoeder om mortel met
een verminderde wateropname en
waterindringdiepte te maken.
n Verbetert de vorstbestendigheid en
verhoogt de weerstand tegen
betonagressief water volgens Duitse
DIN 4030.
n Binnen, buiten.

Kleur
zand
Verpakking:
1 kg zak

.

-

Hechtemulsie

PCI Emulsion
voor het verbeteren van mortel en
beton- en metselspecie
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n Voor reparatiemortel, gespoten

stucwerk, pleister, hechtbeton etc.
n Verbetert de buig/treksterkte,
aanhechting en dichtheid.
n Binnen, buiten, wand, vloer.

Kleur
melkachtig wit
Verpakking:
10 kg emmer,
5 kg emmer,
1 kg flacon

Toeslagmiddelen en tuinproducten
.

-

Plastificeerder

PCI Estrifix®
voor cementdekvloeren

n Toeslagmiddel voor het plastificeren van

cementdekvloeren.
n Lager waterverbruik (watercementfactor), minder waterverbruik en
geeft hogere sterktes.
n Ook geschikt voor vloeren met
vloerverwarming.
n Binnen, buiten, vloer.

Kleur
bruin
Verpakking:
5 kg jerrycan

.

-

Antivriestoevoeging/versneller

PCI Frostschutzmittel
voor mortel, dekvloer en beton

n Voor het verbeteren van de verwerking

van muurmortels, dekvloeren en voor het
maken van niet dragende bouwdelen
van beton bij lage temperaturen.
n Versnelt de uitharding.
n Binnen, buiten.

Kleur
transparant
Verpakking:
5 kg jerrycan

.

-

Mengolie

PCI Mischöl
voor cementdekvloeren en
pleisterwerk

n Luchtbelvormende toeslag waarmee

diep indringen van water wordt
voorkomen.
n Verhoogde weerstand tegen vorst en
dooizout.
n Verbeterde verwerkbaarheid.
n Voor metselmortel, binnen- en
buitenpleisterwerk en dekvloeren.
n Met testcertificaat.
n Binnen, buiten.

Kleur
bruin
Verpakking:
10 l jerrycan,
5 l jerrycan

.

-

Polypropyleenvezels

PCI PP Vezel 12 mm
voor cementdekvloeren

n Vezels ter versterking van

cementdekvloeren.
n Voor het verminderen van plastische
krimp, zettingskrimp en drogingskrimp.
n Lengte 12 mm.
n Ca. 0,6 tot 2 kg vezels per m³.
n Bij cementdekvloeren 6 zakjes
per m³ mortel.
n Binnen en buiten, vloeren.

Verpakking:
Emmer met 10 zakjes à 150 g
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Toeslagmiddelen en tuinproducten
.

-

Universele ontkistingsolie

PCI Schalöl
voor hout, metaal en matrijzen

n Gebruiksklare, temperatuurbestendige

ontkistingsolie voor zuigende houten,
stalen en kunststof bekistingen.
n Vergemakkelijkt het ontkisten, zorgt voor
een schone bekisting en verhindert
roestvorming op stalen bekistingen.
n Binnen, buiten

Kleur
geelachtig-transparant
Verpakking:
20 l jerrycan,
10 l jerrycan

.

-

Tuinproducten
Bestratingsvoegmortel

PCI Pavifix® 1K Extra
voor natuur- en betonstenen

n Voor vloervlakken met voetgangers en

incidenteel personenautoverkeer, bijv.
parkeerplaatsen, tuinpaden, garageopritten en terrassen.
n Voor waterdoorlatende voegen van
mozaïek, klein- en grootformaat tegels
en platen van natuursteen en beton en
klinkerbestrating.
n Alleen geschikt voor waterdoorlaatbare
ondergronden.
n Met water in te slemmen.
n Voor voegbreedtes van 3-50 mm.
n Buiten, vloer.

Kleur
beige,
grijs,
antraciet
Verpakking:
25 kg emmer

.

-

Bestratingsvoegmortel

PCI Pavifix® CEM
voor natuursteen

n Voor het voegen van mozaïek, klein- en

grootformaat natuursteen.
n Voor het voegen van platen van
natuursteen zoals polygonaalplaten door
middel van gieten of inslemmen.
n Voor alle vloervlakken met belasting door
verkeer.
n Waterondoorlaatbaar.
n Voor voegbreedtes van 5 tot 50 mm.
n Binnen, buiten, vloer.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Cementhoudende
bestratingsvoegmortel

PCI Pavifix® CEM
ROC
voor natuursteen
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n Voor het voegen door middel van

inslemmen en gieten.
n Voor het zetten, fixeren en afvoegen van
natuurstenen muren.
n Voor het voegen van bestrating,
randstenen en platen van natuursteen of
beton.
n Voor wegenbouw en oppervlakken met
verkeer geschikt.
n Slijtvast, langdurig weerbestendig en
mechanische belasting.
n Variabel instelbaar, goede vulling van de
voegen.
n Voor voegbreedtes van 5-50 mm.
n Toepassingsgebied: binnen, buiten, vloer,
wand

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

Toeslagmiddelen en tuinproducten
.

-

Bestratingsvoegmortel

PCI Pavifix® CEM
Rapid
voor natuursteen
bestratingstegels en -platen

n Bijzonder geschikt voor het voegen van

platen van natuursteen, zoals
polygonaalplaten op terrassen en
tuinpaden.
n Afvoegen door middel van gieten.
n Voor het voegen van mozaïek, klein- en
grootformaat natuursteen en natuursteen
voegen d.m.v. inslemmen.
n Waterondoorlaatbaar.
n Voor voegbreedtes van 5 tot 80 mm.
n Ook voor vloervlakken met hoge
belasting geschikt
n Binnen, buiten, vloer.

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

Drainage- en zetmortel

PCI Pavifix® DM
onder natuursteen en betonsteen

n Als waterdoorlatende onderlaag onder

natuursteen en betonsteenbestrating.
n Als waterdoorlatende zetmortel voor het
leggen van natuursteen- en
betonsteenbestrating.
n Als waterdoorlatende zetmortel op
drainagematten onder afschot.
n Voor vloervlakken met voetgangers en
gering personenautoverkeer.
n Binnen, buiten, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
25 kg zak

.

-

PUR bestratingsvoegmortel

PCI Pavifix® PU
Voor natuur- en betonsteen

n Voor het waterdoorlatend afvoegen van

mozaïek, klein- en grootformaat,
bestrating uit natuur- of betonsteen.
n Alleen geschikt voor op
waterdoorlaatbare onderconstructie.
n Voor vlakken met middelmatige belasting
bijv. door personenwagens en licht
vrachtverkeer.
n 2 componenten.
n Voor voegbreedte vanaf 5 mm.
n Voor belopen vlakken 2 zakken
zandmengsel + 1 blik bindmiddel.
n Bij belasting door verkeer 1 zak
zandmengsel + 1 blik bindmiddel.
n Buiten, vloer.

Kleur
beige,
transparant,
grijs,
antraciet
Verpakking:
20,90 kg set,
20 kg zak,
0,90 kg blik

.

-

Primer voor natuursteen

PCI Pavifix® V
als oppervlaktebescherming voor
het afvoegen

n Voor natuursteenbestrating en

natuursteenplaten.
n Voor het voegen met PCI Pavifix® CEM,
PCI Pavifix® PU
n Afvoegen na 1 tot 2 uur.
n Buiten, vloer.

Kleur
kleurloos
Verpakking:
5 kg jerrycan
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Toeslagmiddelen en tuinproducten
.

-

Grindlaagversteviger

PCI Stabiflex®
voor het verstevigen van
grindlagen
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n Gebruiksklare grindversteviger voor

vlakke daken met een afschot tot 5°.
n Oplosmiddelvrij, niet schadelijk voor het
dak.
n Regenvast na ca. 8 uur.
n Uitgehard na ca. 16 uur.
n Buiten

Kleur
wit, na droging transparant
Verpakking:
20 l emmer

Reinigingsmiddelen
.

-

Toevoeging voor waswater

PCI Durapox® Finish
ter verwijdering van
epoxyvoegmortel

n Om eenvoudig epoxyvoegmortel weg te

wassen, zonder restsluier.
n Te sproeien of aan waswater toe te
voegen.
n Sproeiflesje: voor de laatste wasbeurt op
de tegels sproeien.
n Poeder: aan laatste waswater
toevoegen.
n Voor binnen en buiten.
n Voor wand en vloer.

Kleur
(geconcentreerd)
Verpakking:
500 ml flacon,
750 g emmer

.

-

Schuurblok

PCI Elofix
20 x 65 x 80 mm
voor voegen in hoog- en
diepbouw

n Voor het reinigen van vervuilde

tegelvoegen.
n Universeel schuurblok voor tegelzetter en
klusser.
n Formaat: 20 x 65 x 80 mm.
n Voor binnen, buiten, wand, vloer

Kleur
grijs
Verpakking:
1 stuk

.

-

Ontvetter

PCI Entöler
voor olie-, bitumen en wasvlekken

n Voor het ontvetten van garage- en

werkplaatsvloeren, betonvloeren,
dekvloeren en houten vloeren.
n Voor het verwijderen van olie, bitumen en
teervlekken.
n Voor het reinigen van randen van
natuursteen die door het uitlopen van
weekmakers, bijv. omdat niet de juiste
kitten zijn gebruikt, zijn vervuild.
n Gebruiksklaar.
n Pasta bindt opgelost vuil, waardoor
geabsorbeerd vuil gemakkelijk kan
worden verwijderd.
n Binnen, buiten, vloer, wand.

Kleur
wit
Verpakking:
1 l blik

.

-

Reinigingsdoekjes

n Sneldrogend zonder vlekken

PCI RT 930

n Reiniging van o.a. tegels en gereedschap

n Hersluitbare verpakking

Verpakking:
1 emmer

n Verwijdert cementhoudende,

PU- dispersielijmresten

n Verwijdert olie, vet, teer, was en andere

vervuilingen

n Aangename geur
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Reinigingsmiddelen
.

-

Epoxysluierverwijderaar

PCI Spezial-Reiniger
Epoxi

n Verwijdert epoxyharssluiers van keramiek
n Gebruiksklaar, aanmaken niet nodig
n Te verwerken als gel, met borstel of

(blok)kwast

Kleur
transparant
Verpakking:
5 l jerrycan

n Binnen, buiten, vloer, wand

reinigingsmiddel voor epoxysluiers
op keramiek

.

-

Verdunner en reiniger

n Veelzijdig toepasbare verdunner en

reiniger.

PCI Univerdünner
voor kunstharslak, kwast en
gereedschap

Kleur
transparant
Verpakking:
5 l emmer,
1 l blik

Gereedschap
.

-

Voegspons

PCI FugenSchwamm
voor het inwassen van
cementgebonden voegmortels
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n Voor het nareinigen van keramiek na het

voegen.
n Binnen, buiten, wand, vloer

Kleur
geel
Verpakking:
1 stuk

Verbruik/uitlevering van PCI-tegellijmen bij verschillende vertandingen
Voor het leggen van tegels en plavuizen (met geen of een gering profiel op de achterzijde) verdient het aanbeveling een lijmkam te
gebruiken met de volgende vertanding (opzethoek 45 - 69°):
Keramiekformaat

Dunbedvertanding
(rechthoekige vertanding)

Vloeibedvertanding
(ronde vertanding)

Mortelbeddikte

Kleinmozaïek

4 mm

—

ca. 1–2 mm

tot 15 x 15 cm

6 mm

—

ca. 2–3 mm

tot 30 x 30 cm

8 mm

6/12 mm

> 30 x 30 cm en splijttegels

10 mm

Tegels en plavuizen in middelbed

8/18 mm

—

ca. 4 mm

* 13/20 mm

Verbruik/opbrengst bij dunbedvertanding
4 mm

ca. 3 mm

6 mm

8 mm

vanaf 5 mm

Verbruik/opbrengst bij vloeibedvertanding

10 mm

Verbr.
per m²

1 verp.
voor

Verbr.
per m²

1 verp.
voor

Verbr.
per m²

1 verp.
voor

Verbr.
per m²

1 verp.
voor

1,9 kg

8,4 m²

2,7 kg

5,9 m²

3,5 kg

4,6 m²

4,3 kg

3,7 m²

2,0 kg

8,0 m²

3,0 kg

5,3 m²

4,0 kg

4,0 m²

5,0 kg

3,2 m²

6/12 mm
Verbr.
per m²

1 verp.
voor

8/18 mm

13/20 mm

Verbr.
per m²

1 verp.
voor

Verbr.
per m²

1 verp.
voor

4,5 kg

5,5 m²

6,0 kg

4,2 m²

3,6 kg

5,5 m²

PCI Bicollit ® Extra
Emmer van 16,0 kg

PCI Bicollit® Classic
Emmer 16 kg
Emmer 5 kg

2,5 m²

1,6 m²

1,2 m²

1,0 m²

PCI Pericoll XL®
Emmer van 14 kg

1,9 kg

7,3 m²

2,7 kg

5,2 m²

PCI Carrament
Zak van 25 kg

3,4 kg

7,4 m²

PCI Collastic®
Blik van 3 kg, incl. harder

1,8 kg

1,6 m²

2,3 kg

1,3 m²

3,0 kg

1,0 m²

4,2 kg

0,7 m²

1,5 kg

17,0 m²

2,0 kg

12,5 m²

2,8 kg

9,0 m²

3,6 kg

6,9 m²

PCI Flexmörtel
Zak van 25 kg
Zak van 5 kg

3,4 m²

2,5 m²

1,8 m²

1,4 m²

PCI Flexmörtel S1
Zak van 20 kg

1,5 kg

13,0 m²

2,0 kg

10 m²

2,8 kg

7,1 m²

3,6 kg

5,6 m²

1,6 kg

12,5 m²

2,2 kg

9,1 m²

3,1 kg

6,5 m²

3,8 kg

5,3 m²

2,2 kg

9,1 m²

2,6 kg

7,7 m²

2,9 kg

6,9 m²

2,1 kg

9,5 m²

2,4 kg

8,3 m²

PCI Flexmörtel S1 Rapid
Zak van 20 kg

PCI Flexmörtel S2
Zak van 20 kg

PCI Flexmörtel Premium
Zak van 20 kg

PCI Flexmörtel S1 Flott
Zak van 20 kg

PCI Carraflex

2,3 kg

8,7 m²

2,7 kg

7,4 m²

3,0 kg

6,7 m²

2,1 kg

11,9 m²

2,6 kg

9,6 m²

3,0 kg

8,3 m²

®

Zak van 25 kg
Zak van 5 kg

2,4 m²

1,8 m²

1,9 m²

®

PCI FT Extra
PCI FT® Klebemörtel

1,5 kg

16,6 m²

2,0 kg

12,5 m²

2,8 kg

8,9 m²

3,6 kg

6,9 m²

1,2 kg

15,0 m²

1,6 kg

11,3 m²

2,2 kg

8,2 m²

2,4 kg

7,5 m²

2,7 kg

9,3 m²

3,0 kg

8,3 m²

Zak van 25 kg

PCI FT® Flex
Zak van 18 kg
®

PCI FT Ment
Zak van 25 kg
®

PCI FT Rapid
Zak van 25 kg

2,3 kg

10,8 m²

2,9 kg

8,6 m²

3,2 kg

7,8 m²

1,3 kg

11,5 m²

1,8 kg

8,3 m²

2,1 kg

7,1 m²

®

PCI Nanolight
PCI Nanolight® White
Zak van 15 kg

0,9 kg

16,6 m²

Deze tabel bevat praktijkwaarden. Afhankelijk van de ondergrond, de soort tegels, de verschillende profielen aan de achterzijde, het gebruikte gereedschap en de manier van werken kunnen deze waarden sterk naar boven of beneden afwijken. Daarom mogen deze waarden niet als bindend voor de berekening gebruikt worden. Bij grotere projecten verdient
het aanbeveling om het verbruik m.b.v. een proefvlak te bepalen. Bij gebruik van de buttering-floating-techniek wordt het verbruik ongeveer 20 tot 25% hoger. Bij poedervromige
producten heeft de waarde betrekking op het verbruik van het droge poeder/m 2 om de hoeveelheid benodigd materiaal eenvoudiger te kunnen berekenen.
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Verbruik van PCI-voegmortels

Meter voeglengte per m2

Tegelformaat
in cm
10 x 10
10 x 15
10 x 20
11,5 x 24
15 x 15
15 x 20
20 x 20
20 x 30
25 x 25
30 x 30
40 x 40
60 x 60

Verbruiksfactor in gram per meter voeglengte
(geschat op basis van praktijkervaring)

Voeglengte
in m per m2
19,5
16,2
14,5
12,5
13,4
11,5
9,9
8,2
7,9
6,6
5,0
3,3

Voegbreedte
in mm

2
3
4
5
9
7
8
9
10
11
12

Voegdiepte in mm
5

6

15
22,5
30
37,5
45
52,5
60
67,5
75
82,5
90

18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108

Verbruik per m2 in gram = voeglengte x verbruiksfactor
Bijv. tegel 20 x 20, voegbreedte 4, -diepte 6: verbruik/m2 = 9,9 x 36 gram

82

7
21
31,5
42
52,5
63
73,5
84
94,5
105
115,5
126

8
9
24
27
36 40,5
48
54
60 67,5
72
81
84 94,5
96
108
108 121,5
120
135
132 148,5
144
162

10
11
30
33
45 49,5
60
66
75 82,5
90
99
105 115,5
120
132
135 148,5
150
165
165 181,5
180
198

12
13
36
39
54 58,5
72
78
90 97,5
108
117
126 136,5
144
156
162 175,5
180
195
198
201
216
234

14
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252

15
45
67,5
90
112,5
135
157,5
180
202,5
225
247,5
270
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BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout N.Br.

PCI voor bouwprofessionals
Het merk PCI staat al meer dan 65 jaar
garant voor een hoge kwaliteit en
uitstekende verwerkingseigenschappen.

T (NL) +31-162 47 66 88
F (NL) +31-162-42 96 94

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, terrasen 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

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

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

01-2019

www.PCI-Afbouw.nl
PCI-Afbouw@basf.com

t
h
c
i
z
r
e
v
Producto

ucten

en b

prod
e
h
c
s
i
m
e
ouwch

