DIRECT
PERFECT

MET PCI ZEMTEC OUTDOOR
AAN DE WEERSINVLOEDEN
BLOOTGESTELDE VLOEREN RENOVEREN
NIEUW!

De direct belastbare, cementaire coating voor
buitenruimten en in vochtige binnenruimten.

www.pci-afbouw.nl

■

Hoge bestendigheid tegen weersinvloeden, strooizout en permanent
vochtige omstandigheden

■

Eenvoudig en snel te gebruiken, geen eindlaag nodig

■

Voor oppervlaktes met een maximaal afschot van 2%, afschot blijft bestaan

PCI ZEMTEC
OUTDOOR

AAN DE WEERSINVLOEDEN
BLOOTGESTELDE VLOEREN RENOVEREN
Aan de weersinvloeden blootgestelde buitenruimten,
intensief belaste garagevloeren of vochtige
binnenruimten: daar waar hoge eisen worden gesteld,
voelt PCI Zemtec Outdoor zich thuis. De minerale
coating maakt zeer resistente oppervlakken vanaf een
laagdikte van 3 mm mogelijk. De vloeibare massa is
eenvoudig te verwerken en hardt snel en zonder
scheuren uit. Afgewerkte vloeren zijn bestand tegen
weersinvloeden, vorst, strooizout, permanent vocht en
voertuigen met lucht- en massieve rubberen banden.
Geïntegreerde kleurchips zorgen voor een nog fraaier
uiterlijk. De impregnering met PCI Zemtec Protect zorgt
voor extra bescherming en een eenvoudigere reiniging.

Deze voordelen biedt 			
PCI Zemtec Outdoor
■

■

■

■
■

■
De direct bruikbare
minerale coating wordt
uitgegoten en kan zonder
krachtsinspanning worden
verdeeld.

■
■

■

Ondanks zijn vloeibare
consistentie kan PCI
Zemtec Outdoor heel
eenvoudig op afvoeren
en randen worden
aangebracht zonder
uitzakken, zelfs op
hellingen.

Extra bescherming van het oppervlak
door middel van de impregnering met
PCI Zemtec Protect
■

Met kleurchips optisch
opgewaardeerd en met
PCI Zemtec Protect
beschermd zorgt PCI
Zemtec Outdoor voor
een direct bruikbare vloer
op aan de weers
invloeden blootgestelde
buiten-ruimten of in
vochtige binnenruimten.

Direct bruikbaar in aan de weersinvloeden
blootgestelde buitenruimten, alsmede in natte of
tijdelijk vochtige binnenruimten
Bestendigheid tegen weersinvloeden, strooizout en permanent vochtige omstandigheden
Geschikt voor verkeer met luchtbanden en
massieve rubberen banden
Voor laagdikten van 3-20 mm
Gemakkelijk en zonder krachtsinspanning aan
te brengen
Consistentie door dosering van water
hoeveelheid instelbaar
Te gebruiken op hellingen tot 2%
Beloopbaar na 4 uur, bewerkbaar na 2 dagen,
volledig belastbaar na 7 dagen
Antislip-oppervlak (klasse R10)

■
■

■

Slijt- en slipvaste (R10) kleurloze impregnering
Voor minerale ondergronden binnen en buiten
Maakt eenvoudiger onderhoud en reiniging
mogelijk
Eenvoudig te verwerken en aan te brengen

