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Compleet eenvoudig – eenvoudig compleet
Minder is meer: daarvoor staat het PCI-kernassortiment Bouwtechniek, met zijn
overzichtelijk aantal producten, die maximale voordelen bieden.
Voor alle dagelijkse uitdagingen op de bouwplaats – of het nu gaat om
bouwwerkafdichtingen, betonreparatie of vloerrenovatie.
Het tot het noodzakelijke teruggebrachte productassortiment biedt een reeks
voordelen voor verwerkers, met name aannemers en renoveerders, maar ook
voor ingenieursbureaus, planners en architecten, alsmede voor leveranciers van
bouwmaterialen.
Het kernassortiment is eenvoudig te begrijpen, eenvoudig in de productkeuze, en
zorgt voor een grotere efficiëntie dankzij het brede scala aan toepassingen.
De producten binnen het assortiment zijn perfect op elkaar afgestemd, waardoor u
in elke situatie het overzicht behoudt. Dat geeft zekerheid en bespaart tijd.

3

Bouwwerkafdichting
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Bouwwerkafdichting

“Een goed werkende en stevige afdichting tegen vocht is
essentieel om schade aan gebouwen te voorkomen –
vooral bij onderdelen die in contact komen met de grond.
PCI biedt hiertoe voor alle belastingen de juiste
bouwwerkafdichting.”
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Bouwwerkafdichting

Beproefd en gegarandeerd dicht
PCI Pecimor® 1K
Dikke 1-component bitumencoating voor buitenwanden van kelders en funderingen

PCI Pecimor ® 1K is een beproefde en tegelijkertijd
betrouwbare klassieker voor de afdichting van bouwwerken
die met de grond in contact komen.
De kant-en-klare dikke bitumencoating (PMBC) biedt een
eersteklas bescherming tegen bodemvocht, alsmede tegen
niet-opstuwend percolaatwater bij vloerplaten en wanden
conform DIN 18533 W1-E en W4-E. Het product kan
gemakkelijk en zonder krachtsinspanning in twee lagen met de
hand worden opgebracht – reeds na vijf uur is PCI Pecimor® 1K
regenbestendig.

Productvoordelen


Eenvoudige verwerking – direct klaar voor gebruik



Snelle droogtijd – regenbestendig na ca. 5 uur, 		
belastbaar na ca. 4 dagen



Slijtvast – ook na jaren nog duurzame bescherming

PCI Pecimor ® 1K is direct klaar voor gebruik en eenvoudig te verwerken.

Producteigenschappen


Voor de waterinwerkingsklassen W1-E en W4-E conform
DIN 18533

VOLDOET AAN NIEUWE
AFDICHTINGSNORM
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Goede hechting op droge en licht vochtige ondergronden



Waterdicht en scheuroverbruggend



CE-getest conform EN 15814

Bouwwerkafdichting

De afdichting voor alle klassen
PCI Pecimor® 2K
Dikke 2-componenten bitumencoating voor buitenwanden van kelders en funderingen

PCI Pecimor ® 2K als afdichting van bouwwerken en
bouwelementen tegen bodemvocht, niet-opstuwend
percolaatwater of drukkend en niet-drukkend water, op met
aarde afgedekte vloeren, of tegen spatwater bij plinten – PCI
Pecimor® 2K is de perfecte afdichting bij elke belasting.
De dikke 2-componenten bitumencoating (PMBC) wordt met
de hand of machinaal aangebracht, is geschikt voor een groot
oppervlak en biedt tegelijkertijd een zeer korte droogtijd.

Productvoordelen


Gemakkelijk en zonder krachtsinspanning te verwerken – met
de hand of machinaal



Korte droogtijd – regenbestendig na ca. 4 uur, belastbaar na
ca. 2 dagen



Slijtvast – ook na jaren nog duurzame bescherming

PCI Pecimor ® 2K is ook geschikt bij drukkend water en opstuwend percolaatwater tot 3 m.

Producteigenschappen


Voor de waterinwerkingsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E en
W4-E conform DIN 18533

VOLDOET AAN NIEUWE
AFDICHTINGSNORM



Goede hechting op droge en licht vochtige ondergronden



Stevige aansluiting op waterdicht beton



Waterdicht en scheuroverbruggend



CE-getest conform EN 15814



Radondicht – voor het creëren van een gezonde woonomgeving. Aangetoond door een onafhankelijk testcertificaat
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Bouwwerkafdichting

Niets lijmt beter
PCI BT 21
Afdichtbaan - Koudzelfklevende tape voor de afdichting van gebouwen tot -5° C

PCI BT 21 biedt de modernste afdichtingstechniek via de
koudzelfklevingsmethode (KSK).
De afdichtbaan bestaat uit een tweelaagse, scheurvrije,
speciale Valéron®-folie en een sterk klevend bitumenrubberafdichtmiddel.
Zo blijven buitenwanden van kelders en vloerplaten
gegarandeerd en permanent beschermd tegen vocht.
Bovendien is de KSK-afdichtbaan ook geschikt als 		
Z- of L-afdichting bij tweeschalig metselwerk.

Productvoordelen


Optimale hechtkracht – dankzij de speciale hechtlaag voor
permanente bescherming van de afgedichte oppervlakken



Perfecte vormbaarheid – zuivere, plooivrije verwerking in
hoeken en bij oneffenheden



Beste directe oplossing – gedefinieerde laagdikte, snel
werken mogelijk, geen droogtijden

Gewoon vastkleven: PCI BT 21 wordt gekenmerkt door een zuivere, snelle
verwerking. Ook hoeken en oneffenheden kunnen met de afdichtbaan
gemakkelijk worden uitgevoerd.

Producteigenschappen


Voor de waterinwerkingsklassen W1-E en W4-E conform
DIN 18533

VOLDOET AAN NIEUWE
AFDICHTINGSNORM
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Ook bij lage temperaturen tot -5 °C verwerkbaar



Met veiligheidshechtstrips aan beide zijden



Onmiddellijk water- en slagregendicht



Flexibel en scheuroverbruggend



Radondicht – voor het creëren van een gezonde woonomgeving. Aangetoond door een onafhankelijk testcertificaat

Bouwwerkafdichting

Sterk bij de plint – sterk op het oppervlak
PCI Barraseal® Turbo
Flexibel, mineraal afdichtslib voor buitenwanden van kelders, funderingen en betonelementen

PCI Barraseal® Turbo – het multitalent.
Bij het afdichten van bouwelementen die in contact staan met
de grond is de reactieve afdichting een perfect alternatief voor
bitumen. Universeel toepasbaar, eenvoudig te verwerken en
snel uithardend. Met name bij het herstel van plinten toont het
minerale afdichtslib (MDS) zijn sterke kanten, omdat het zelfs op
oude bitumenafdichtingen goed hecht.

Productvoordelen


Uitstekende hechting – zowel op beton als op oude bitumenafdichtingen



Snel uithardend – regenbestendig na ca. 4 uur



Universeel inzetbaar – als oppervlak-, plint- en horizontale
afdichting, en voor het verlijmen van isolatieplaten

PCI Barraseal® Turbo kan met een spuit, roller, kwast of spatel worden
aangebracht.

Producteigenschappen


Voor de waterinwerkingsklassen W1-E en W4-E conform
DIN 18533



Als afdichting tegen drukkend water volgens controlenormen
MDS



Oppervlakbescherming – geschikt als chloride- en
betonbescherming conform DIN EN 1504 (OS 5b)



Betongrijze kleur – de UV- en weerbestendige afdichting
kan in één bewerking tot boven het grondniveau worden
aangebracht, ongewijzigd worden gelaten of worden

VOLDOET AAN NIEUWE
AFDICHTINGSNORM

overgeschilderd/overgepleisterd


Radondicht – voor het creëren van een gezonde
woonomgeving. Aangetoond door een onafhankelijk
testcertificaat
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Betonreparatie
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Betonreparatie

“Voor de reparatie en het onderhoud van beton zijn
afhankelijk van de toepassing verschillende producten vereist –
van statisch tot niet-statisch. PCI biedt u voor elke toepassing
de juiste totaaloplossingen.”

11

Betonreparatie

Gebreken razendsnel herstellen
PCI Nanocret® R2
Lichte universele reparatiemortel voor betonelementen en metselwerk

PCI Nanocret® R2 is met name ideaal voor
herstelwerkzaamheden – ook in dikkere lagen.
De reparatiemortel kan op metselwerk, maar ook op
betonelementen worden toegepast om beschadigingen met
een laagdikte van maximaal 100 mm te herstellen.
PCI Nanocret® R2 scoort vooral met zijn snelle
verwerkbaarheid. Reeds na vier uur kan het desbetreffende
gebied worden overgeschilderd. Ook het spreidend vermogen
is een pluspunt van de mortel.
PCI Nanocret® R2 is bovendien geschikt voor het opvullen van
sleuven in buisleidingen en het egaliseren van traptreden en
dekvloeren – zowel binnen als buiten.

Productvoordelen


Lichtgewicht morteltechnologie – plastisch en flexibel, eenvoudig te verwerken



Grote sterkte – uitstekend geschikt voor herprofileer- en modelleerwerkzaamheden



Snel arbeidsproces – reeds na ca. 4 uur bewerkbaar

Snel herstellen van beschadigingen – slechts een van de vele toepassingsmogelijkheden van de universele reparatiemortel PCI Nanocret® R2.

Producteigenschappen


Watervast, weer- en strooizoutbestendig – universeel binnen
en buiten te gebruiken, op vloeren, wanden en plafonds
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Stevige hechting – op beton, dekvloeren en metselwerk



Gecertificeerd conform EN 1504-3 klasse R2



Geregistreerd als reparatiemortel R2, XF4 conform ÖBV

Betonreparatie

Uiterst taai
PCI Nanocret® R4 PCC
Zeer sterke reparatiemortel voor betonelementen op vloeren, wanden en plafonds

Afgebroken randen van zuilen en pijlers zijn niet alleen een
esthetisch probleem.
Afhankelijk van de grootte of diepte van de beschadiging,
kan ook de inwendige wapening of versteviging schade
hebben opgelopen, wat de stabiliteit nadelig kan beïnvloeden.
Bouwprojecten met statische eisen zijn geen probleem voor de
mechanisch hoogbelastbare, sterke reparatiemortel
PCI Nanocret® R4 PCC.

Productvoordelen


Eenvoudige, flexibele verwerking – uitstekend egaliseeren modelleerbaar



Uitermate stevig met goede hechting – ook bij werken
boven schouderhoogte



E xtreem geringe krimp – vezelgewapend

De reparatiemortel PCI Nanocret® R4 PCC zorgt voor stabiele, zeer stevige
resultaten bij de statische betonreparatie, en stelt nieuwe normen op het gebied
van comfortabele verwerking.

Producteigenschappen


E xtreem sterk – watervast, weer- en strooizoutbestendig



Grote druksterkte en slijtvastheid



Verpomp- en spuitbaar



Voldoet aan de eisen van Rili SIB/ZTV ING



Gecertificeerd conform EN 1504-3 klasse R4
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Betonreparatie

Voor een perfect oppervlak
PCI Nanocret® FC
Vezelversterkte betonspachtel voor wand en plafond

PCI Nanocret® FC beschermt oppervlakken en verbetert
ze optisch. Perfect voor het overplamuren van ontbrekende
gedeelten in metselwerk en cementpleister, als betonspachtel
op beton, zicht- en cellenbeton, alsmede voor het vervaardigen
van een homogeen oppervlak na de reparatie – in laagdikten
van 1 tot 10 mm.

Productvoordelen


Snel uithardend – en toch ca. 45 minuten verwerkingstijd



Fijnkorrelig oppervlak – overschilderen niet nodig



E xtreem geringe krimp – vezelgewapend

De betonspachtel PCI Nanocret® FC is gecertificeerd voor betonreparatie.

Producteigenschappen


Spanningsarm uithardend



Watervast, weer- en strooizoutbestendig



Eenvoudige, flexibele verwerking – uitstekend egaliseer- en
modelleerbaar



Machinaal en met de hand verwerkbaar



Getest volgens DAfStb-richtlijn Bescherming en reparatie van
betonnen bouwelementen
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Gecertificeerd conform EN 1504-3 klasse R2

Betonreparatie

Optimale betoncosmetica
PCI Barrafill® L
Cementgebonden fijnspachtel voor wandoppervlakken van beton

Met zijn zeer fijne structuur biedt PCI Barrafill® L optimale
omstandigheden voor cosmetische reparaties.
Met name bij het aanbrengen van de spachtel op het volledige
oppervlak in laagdikten van 1 tot 7 mm, maar ook bij kleinere
herstelwerkzaamheden aan wand en plafond.

Productvoordelen


Eenvoudig verwerkbaar – elastische structuur



Verkrijgbaar in lichtgrijs en donkergrijs – daarom door
mengen aan te passen aan de kleur van de ondergrond



Snel uithardend – en toch ca. 50 minuten verwerkingstijd

De fijnspachtel PCI Barrafill® L is vooral geschikt voor cosmetische werkzaamheden aan betonnen bouwelementen over het volledige oppervlak.

Producteigenschappen


Individuele bewerking van de oppervlakstructuur – hierdoor
goede aanpassing aan het desbetreffende betonoppervlak



Watervast, weer- en vorstbestendig



Stevige hechting – op minerale ondergronden en metselwerk



Probleemloos overschilderbaar



Gecertificeerd conform EN 1504-3 klasse R2
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Vloerrenovatie
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Vloerrenovatie

“Vloerrenovatie gemakkelijk gemaakt.
Of het nu gaat om commercieel gebruikte oppervlakken die
blootgesteld worden aan een hoge mechanische belasting, of
vloeroppervlakken in uw eigen huis: de PCI-producten voor
vloerrenovatie kunnen moeiteloos worden verwerkt, zijn snel
beloop- en belegbaar, en ook geschikt voor direct gebruik.
Nog een voordeel: ze zijn uiterst emissie-arm en dragen
zodoende bij aan een gezonde woonomgeving.”
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Vloerrenovatie

Direct belegbaar in 1 dag
PCI Novoment® M1 plus
Kant-en-klare sneldekvloermortel voor snel uithardende cementdekvloeren

Snelle voortgang van de werkzaamheden gegarandeerd:
PCI Novoment® M1 plus is de perfecte oplossing voor het
aanbrengen van dekvloeroppervlakken – met name wanneer
de factor tijd een beslissende rol speelt.
Voor snel uithardende dekvloeren, dekvloeren op scheidingsof isolatielaag, verwarmingsdekvloeren en in permanent
vochtige ruimten.
De kant-en-klare sneldekvloermortel is tevens geschikt voor
direct gebruik bij laagdikten van 20 tot 120 mm.

Productvoordelen


E xtreem snelle droging – reeds beloopbaar na ca. 3 uur,
belegbaar met tegels na ca. 1 dag



Lange verwerkingstijd – ondanks korte uithardingstijd
bijna 1 uur verwerk- en egaliseerbaar



Nagenoeg krimpvrij – geen schotelvervorming aan de
randgedeelten

Dankzij zijn enorm snelle belastbaarheid zorgt PCI Novoment® M1 plus voor een
snelle voortgang van de bouwwerkzaamheden, in het bijzonder bij reparatiewerkzaamheden onder extreme tijdsdruk.

Producteigenschappen


Kant-en-klare mortel – alleen maar mengen met water



Temperatuurbestendig van -30 tot + 80 °C



Vochtbestendig – ook geschikt voor permanent vochtige
ruimten
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Getest conform DIN EN 13813 CT-C60-F7-A12

Vloerrenovatie

Desgewenst variabel
PCI Repament® Multi
Variabele snelmortel voor reparaties in de industriële bouw en woningbouw

PCI Repament® Multi is de universele oplossing voor kleinere
dekvloeroppervlakken en gietwerkzaamheden, die snel en
zonder veel inspanning kunnen worden uitgevoerd.
De consistentie kan via de waterhoeveelheid variabel worden
geregeld – van vloeibaar tot stevig. Tegelijkertijd wordt het
product gekenmerkt door een grote druksterkte en een snelle
uitharding.

Productvoordelen



Consistentie variabel regelbaar – van vloeibaar tot stevig
Multifunctioneel – voor dekvloeren, lichte gietwerkzaamheden en renovaties



Snelle uitharding – beloop- en belegbaar na ca. 6 uur,
volledig belastbaar na ca. 3 dagen

De consistentie van PCI Repament® Multi kan via de waterhoeveelheid variabel
worden geregeld – van vloeibaar tot stevig.

Producteigenschappen


Kant-en-klare mortelmix – na mengen met water gereed voor
gebruik



Watervast, sulfaat- en strooizoutbestendig – universeel zowel
binnen als buiten te gebruiken



Nagenoeg krimpvrije uitharding



Getest conform DIN EN 13813 CT-C60-F7-A12
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Vloerrenovatie

Gemakkelijk verlopend en hoogbelastbaar
PCI Periplan® Multi
Cement-vloeregaliseermiddel voor woningen, handel en industrie

PCI Periplan® Multi verloopt gemakkelijk, is direct te gebruiken
en slijtvast. Het cement-vloeregaliseermiddel is geschikt voor
het egaliseren en repareren van ruwe, oneffen cementvloeren,
cement-, anhydriet- en gietasfaltdekvloeren, verwarmingsdekvloeren en keramische oppervlakken.
Buiten kan het product onder bovenste vloerbedekkingen
worden gebruikt.

Productvoordelen


Direct binnen te gebruiken – buiten onder bovenste 		
vloerbedekkingen



Gemakkelijk verlopend – eenvoudige en aangename 		
verwerking zonder grote inspanning



Hoge sterkten

Met PCI Periplan® Multi kan op eenvoudige wijze een snel beloop- en belastbaar
vloeregaliseermiddel worden vervaardigd.

Producteigenschappen


Vezelversterkt – spanningsarm uithardend



Verpompbaar – daarom snel verloop van werkzaamheden
mogelijk

20



Beloopbaar na ca. 4 uur – volledig belastbaar na ca. 7 dagen



Dekvloerclassificatie conform DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5

Vloerrenovatie

Gewoon aanbrengen en direct gebruiken
PCI Zemtec® 1K
Cement-vloeregaliseermiddel voor woningen en commerciële gebouwen

PCI Zemtec® 1K egaliseert oneffen betonvloeren en
cementdekvloeroppervlakken met laagdikten van 3 tot 30
mm in een handomdraai. Met name bij hogere belasting door
verkeer zorgt PCI Zemtec® 1K voor een stevige, stabiele
en slijtvaste ondergrond voor direct gebruik.

Productvoordelen


Geschikt voor verkeer met luchtbanden en massieve
rubberen banden



Hoge slijtvastheid



Gemakkelijk verlopend voor geringe werklast

PCI Zemtec® 1K: vloeregalisering over het volledige oppervlak, gemakkelijk
verlopend en direct te gebruiken.

Producteigenschappen


Vezelversterkt – spanningsarm uithardend



Verpompbaar – daarom snel verloop van werkzaamheden
mogelijk



Beloopbaar na ca. 3 uur, bewerkbaar na ca. 1 dag, volledig
belastbaar na ca. 7 dagen



Dekvloerclassificatie conform DIN EN 13813: CT-C25-F6-AR0,5
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Productoverzicht

Bouwwerkafdichting
Producten

Materiaalbasis

VOLDOET AAN NIEUWE
AFDICHTINGSNORM

PCI Pecimor ® 1K

PCI Pecimor ® 2K

PCI BT 21

PCI Barraseal® Turbo

Dikke
bitumencoating

Dikke
bitumencoating

KSK-afdichtbaan
»Weerbestendig«

Flexibel mineraal
afdichtslib

Bitumen

2K bitumen/cement

Speciale scheurvrije
Valéron®-folie met een
sterk klevend bitumenrubber-afdichtmiddel

2K cement/dispersie,
flexibel, snel

Waterinwerkingsklasse
W1-E, W4-E
Droge laagdikte min. 3 mm

Waterinwerkingsklasse
W1-E, W4-E
Droge laagdikte min. 3 mm

Waterinwerkingsklasse
W1-E, W4-E
Baandikte 1,5 mm

Waterinwerkingsklasse
W1-E, W4-E
Droge laagdikte ca. 2 mm

Toepassing
Laagdikte

Waterinwerkingsklasse
W2.1-E, W3-E
Droge laagdikte min. 4 mm
Regenbestendig
na

ca. 5 uur

ca. 4 uur

onmiddellijk

ca. 4 uur

Belastbaar na

ca. 4 dagen

ca. 2 dagen

onmiddellijk (-5 tot +30°C)

ca. 3 dagen

Waterinwerkingsklasse
W1-E, W4-E
Natte laagdikte 4 mm
(droge laagdikte 3 mm)
ca. 4 l/m2

ca. 1,1 m/m2

2,5 kg/m2 bij 2,0 mm droge
laagdikte (W1-E, W4-E en
oppervlakbescherming
OS 5b)

Technische gegevens
Verbruik

Natte laagdikte 4 mm
(droge laagdikte 3 mm)
ca. 4 l/m2

Waterinwerkingsklasse
W2.1-E, W3-E
Natte laagdikte 5 mm
(droge laagdikte 4 mm)
ca. 5 l/m2
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3,2 kg/m2 bij 2,5 mm droge
laagdikte (drukkend water
conform PG-MDS)

Productoverzicht

Betonreparatie
Producten

PCI Nanocret ® R2

PCI Nanocret ® R4 PCC

PCI Nanocret ® FC

PCI Barrafill® L

Lichte
reparatiemortel

Zeer sterke
herstelmortel

Vezelversterkte
betonspachtel

Cementgebonden
fijnspachtel

Laagdikte

3 – 100 mm

5 – 50 mm

1 – 10 mm

1 – 7 mm

Wand en plafond

•

•

•

•

Vloer

•

•
•

•

•

ca. 4 uur

ca. 1 dag

ca. 4 uur

ca. 4 uur

Druksterkte

≥ 25 N/mm2

≥ 50 N/mm2

≥ 25 N/mm2

≥ 30 N/mm2

Hechtsterkte

≥ 0,8 N/mm2

≥ 2,0 N/mm2

≥ 0,8 N/mm2

≥ 0,8 N/mm2

Verbruik

1,5 kg/m2 per mm

1,9 kg/m2 per mm

1,5 kg/m2 per mm

1,5 kg/m2 per mm

PCI Novoment® M1 Plus

PCI Repament ® Multi

PCI Periplan® Multi

PCI Zemtec® 1K

Kant-en-klare
sneldekvloermortel

Variabele
snelmortel

Cementvloeregaliseermiddel

Cementvloeregaliseermiddel

20 – 120 mm

10 – 100 mm

3 – 40 mm

3 – 30 mm

ca. 6 uur

ca. 4 uur

ca. 3 uur

Toepassing

Machinaal verwerkbaar
Te gebruiken na
Technische gegevens

Productoverzicht

Vloerrenovatie
Producten

Toepassing
Laagdikte

Vroegtijdige belastbaarheid (bij +23 °C)
Beloopbaar na

ca. 3 uur

Overschilderbaar na

ca. 1 dag

Volledig belastbaar na

ca. 1 dag
ca. 3 dagen

ca. 7 dagen

•

(•)

ca. 7 dagen

Technische gegevens
Voor toepassing buiten

•

Verpompbaar

•

Permanent
vochtbestendig

•

•

Vorstbestendig

•

•

•

•
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Master Builders Solutions
Nederland B.V.
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Oosterhout, Nederland
T. +31 162 476688
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