Natuurtalenten
DE PCI-CARRA-LIJN
NATUURSTEEN VEILIG LEGGEN

Natuurli
VAKMANS
ONMISKENBAAR EN VEELZIJDIG
INHOUDSOPGAVE:
Pagina 4

Pagina 8

Pagina 10

Fascinatie natuursteen

Leggen en voegen

Binnentoepassingen

■■ Bijdrage ‘Natuursteen veilig gelegd’

■■ Leggen in dunbed

■■ Op houten ondergronden

■■ De gesteenteclassificatie

■■ Leggen in middelbed

■■ Op verwarmingsdekvloer

■■ Waarop moet u letten?

■■ Leggen in dikbed

■■ Op contactgeluidsisolatie

■■ Voegen

■■ In vochtige ruimten

Pagina 20

Pagina 28

Pagina 30

Buitentoepassingen

Toepassingstabel

Productoverzicht

■■ Op balkons en terrassen

■■ Overzicht met aanbevolen

■■ Het complete PCI-productassortiment

■■ Natuurstenen muren en traptreden

plaatsen
■■ Bestrating waterdoorlatend leggen

2

toepassingen

voor het veilig leggen van natuursteen

ijk
SCHAP

NATUURSTEEN VEILIG
LEGGEN
met de product- en systeemoplossingen
van de PCI-Carra-lijn

Het onmiskenbare karakter van natuursteen geeft elke

Bij het leggen van natuursteen is echter uitgebreide kennis

ruimte een bijzondere en luxueuze sfeer. De natuurlijke

van de verschillende eigenschappen van de diverse

oneffenheden, de onregelmatige tekeningen en de

stenen onontbeerlijk. Bovendien moeten de materialen

warme kleuren maken van elke plaat een uniek object,

die gebruikt worden bij het leggen en voegen van de

en de vloerbedekking die hierdoor ontstaat tot een

platen voor wat betreft hun kwaliteit en hun specifieke

exclusief detail van het interieur van elk gebouw. Ook op

eigenschappen op de desbetreffende natuursteen zijn

terrassen en balkons of bij stedelijke buiteninrichtingen

afgestemd.

op een groot oppervlak is natuursteen steeds
populairder.

PCI Augsburg GmbH beschikt als toonaangevende
fabrikant van bouwchemische producten over tientallen
jaren aan ervaring en uitgebreide knowhow op het gebied
van natuursteentechniek. Zo werd met het PCI-Carrasysteem een productlijn voor de professionele verwerker
ontwikkeld die met slechts enkele, perfect op elkaar
afgestemde producten rekening houdt met de specifieke
eigenschappen en eisen van elke natuursteen.
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Fascinatie natuursteen

In de natuur is geen enkele steen gelijk aan de andere

NATUURSTEEN
VEILIG 								
GELEGD
De PCI-experts Dr. Josef Felixberger en Markus Balleisen over natuursteen, de voordelen
ervan en de uitdagingen.

Dr. Josef Felixberger – Technisch directeur PCI-Groep
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Markus Balleisen – Hoofd centrale toepassingstechniek PCI-Groep

Fascinatie natuursteen

UNIEK KARAKTER IN
STEEN GEBEITELD

De wereld van natuursteen is heel divers. Geen enkele steen is hetzelfde. Kleur en textuur
zijn verschillend en onderstrepen het individuele, natuurlijke karakter van deze decoratieve
materialen.
Dankzij de combinatie van verschillende drukkrachten, temperaturen en mineraalmengsels
hebben zich gedurende miljoenen jaren over de hele wereld duizenden steensoorten
gevormd. Vanwege de toegenomen vraag en de wereldwijde handel wordt vandaag de dag
zelfs natuursteen uit verre landen zoals China en Brazilië gebruikt in woon- en badkamers
van particuliere klanten of in publieke ruimten.
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Fascinatie natuursteen

DE GESTEENTECLASSIFICATIE

De moeilijke taak van tegelzetters, steenhouwers en de bouwchemie bestaat uit het
leggen zonder verkleuringen en uitbloeiingen, met een duurzame hechting. Om de
verkleurings- en uitbloeiingseigenschappen van gesteenten te kunnen inschatten, is
een classificatie in de drie onderstaande steensoorten nuttig:

Stollingsgesteenten
(magmatische gesteenten)
De gesteenten ontstaan door smelten als gevolg
van kristallisatie, hetzij in de aardkorst (plutoniet,
dieptegesteente), hetzij aan het aardoppervlak
(vulkaniet, extrusief gesteente). Typische voorbeelden
zijn graniet en gabbro, resp. porfier en basalt.
Dieptegesteenten (plutonieten) vertonen als gevolg
van hun geringe poreusheid en hun samenstelling
slechts zelden uitbloeiingen, terwijl extrusieve
gesteenten (vulkanieten) een hoge mate van
poreusheid kunnen vertonen.

Sedimentgesteenten
De vorming van gelaagd gesteente kan plaatsvinden
door verwering, verplaatsing en aansluitende
sedimentatie (bijv. zandsteen, leisteen) van reeds
aanwezig gesteente, of door kalkafzetting uit water
(bijv. kalksteen, travertijn). Met name de kalkstenen,
zoals Jura-kalksteen (handelsnaam Juramarmer) of
Solnhofener platen, bevatten organische kleurige
bestanddelen, zoals huminezuren, harsen, bitumen
etc., die zijn ontstaan door de omzetting van levende
organismen en planten. Deze organische insluitingen
kunnen aanzienlijke verkleuringen aan het oppervlak
van de gelegde natuursteenplaten veroorzaken.
Bovendien is in de kalksteen vaak vrije kalk aanwezig,
die kan leiden tot uitbloeiingen.

Metamorfe gesteenten
Door omzetting van sedimentgesteente resp.
magmatieten ontstaan paragneisen resp.
orthogneisen. Aan de omzetting gaat een verzakking
van het uitgangsgesteente in diepere aardformaties
vooraf, waardoor enorme drukken en temperaturen op
het gesteente inwerken. Kwartsiet, leisteen en marmer
zijn de bekendste voorbeelden van paragneisen,
terwijl serpentiniet door omzetting van magmatieten
wordt gevormd, en zodoende tot de orthogneisen
moet worden gerekend.

6

Fascinatie natuursteen

UITBLOEIINGEN – VERKLEURINGEN – VERVORMINGEN

WAAROP MOET U LETTEN?
Alle drie de steensoorten kunnen door gebruik van

Om deze redenen dienen bij het leggen van

ongeschikte legmaterialen of door in het gesteente

natuursteenvloeren bij voorkeur snel uithardende

zelf aanwezige kleurinsluitingen, zoals ijzerzouten

legmortels te worden gebruikt. Hiervoor is in de regel

of organische bestanddelen, aanzienlijke

een geringere hoeveelheid aanmaakwater nodig dan

verkleuringen vertonen. De belangrijkste voor-

bij normaal uithardende mortel. Dankzij de snellere

waarde voor het optreden van verkleuringen is de

waterbinding van het cementaire systeem wordt

langere inwerking van water resp. alkaliteit op de

de inwerktijd van het water op het gesteente en

natuursteen. Naast verkleuringen kan wateropname

zodoende de kans op schade aanzienlijk gereduceerd.

bij zogenaamde kunststenen, maar ook bij
natuurstenen, met name bij serpentiniet (bijv. Alpe

Vervormingen

Verde), leiden tot vervormingen.

Natuursteen kan vervormen. De oorzaken hiervan
hebben te maken met de minerale structuur van het

Verkleuringen en uitbloeiingen

materiaal. Bekend om hun neiging tot vervormen,

Uitbloeiingen ontstaan door migratieprocessen

de zogenaamde komvorming, zijn bijvoorbeeld

van calciumhydroxide aan het plaatoppervlak. Daar

serpentinieten. De mate van vervorming van een

reageert het met de in de lucht aanwezige kooldioxide,

natuursteenplaat is afhankelijk van een groot aantal

en wordt er calciumcarbonaat gevormd. Daarentegen

factoren. Zo spelen niet alleen de steensoort, de

worden verkleuringen door in de natuursteen

plaatdikte en de plaatafmeting van het materiaal een

aanwezige verkleurende stoffen veroorzaakt. Deze

rol, maar bijvoorbeeld ook de inwerkduur van het

kunnen anorganisch of organisch van aard zijn:

aanmaakwater uit de legmortel.

■■

■■

Anorganisch (bijv. ijzerverbindingen: pyriet, ijzer-

Wanneer de gebruiker voorafgaand aan de

hydroxide)

legwerkzaamheden op de hoogte is van de

Organisch (bitumineuze stoffen, huminezuren,

neiging van een gesteente om te vervormen, kan

harsen)

dit vervelende verrassingen voorkomen. Het is
aan te bevelen om een gesteente reeds vóór de

Wanneer het kwalitatieve aandeel van deze stoffen

planningsfase te testen op eventuele vervorming.

gerelateerd aan de gesteentemassa bovendien

Als de neiging van een materiaal tot vervormen te

slechts zeer gering is, kan hierdoor desondanks

groot is, kan het uitsluitend met niet-waterhoudende

aanzienlijke schade ontstaan. De drijvende kracht

legsystemen (bijv. reactiehars-systemen) worden

hierbij is altijd het water.

gelegd.

INDELING VAN NATUURSTEENVLOEREN OP BASIS VAN VERVORMINGSGEDRAG:
Diagonale vervorming bij
wateropslag aan de achterzijde
binnen 4 uur

Beoordeling

Lijmadvies

PCI-producten

< 0,3 mm

Weinig problematisch

Cementaire natuursteenlijm

PCI Carraflex
PCI Carrament wit/grijs

0,3 tot 0,6 mm

Problematisch

Speciale cementaire snellijm

PCI Carrament grau
PCI Flexmörtel S1 Rapid

> 0,6 mm

Zeer problematisch

Reactieharslijm

PCI Durapox NT/NT Plus
PCI Durapox Premium
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LEGGEN EN VOEGEN

NATUURSTEEN

Natuursteen kan op vaste en egale ondergronden zonder problemen worden gelegd.
Hieronder worden geschikte product- en systeemoplossingen voorgesteld en toegelicht, die
zorgen voor een duurzame hechting en verkleuringen en uitbloeiingen voorkomen.

Een goede hechting wordt over het algemeen verkregen
door kunststofgemodificeerde legmortel. Uitbloeiingen en
verkleuringen kunnen door een geringe water-cementwaarde en snelle waterbinding door de mortel voorkomen
worden.
Bij sterk absorberende natuursteen mag de legmortel
in geen geval met te veel water worden gemengd.
Om een snel uithardingsproces te garanderen, is een
legtemperatuur van ten minste +15°C aan te raden. Met
name bij sterk absorberende steensoorten, zoals Juramarmer of Padang-graniet, moet er om optische redenen
op worden gelet dat het leggen zonder holle ruimten
gebeurt, omdat mortelbruggen en mortelkoek anders als
donkere vlekken op het plaatoppervlak verschijnen.
Bij gebruik van dun- en middelbedmortels wordt gelegd
zonder holle ruimten met behulp van dubbele verlijming
(buttering-floating). Bij doorschijnende natuursteenplaten,
bijv. Bianco Carrara, moet bovendien gebruik worden
gemaakt van speciale legmortel op basis van wit cement.
PCI voldoet met het complete productassortiment van de
Carra-lijn aan de meest uiteenlopende eisen bij het leggen
van alle natuursteensoorten.
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Afhankelijk van het formaat en de kwaliteit van het materiaal resp. de ondergrond
wordt natuursteen in een dun-, middel- of dikbed gelegd.

LEGGEN IN DUNBED
Gekalibreerde natuurstenen, dat wil zeggen platen met dezelfde
dikte, kunnen volgens de dunbedmethode worden gelegd.
Geschikt voor het bekleden van wanden en vloeren – wit lijmbed,
met kunststof coating.
■■PCI Carraflex

LEGGEN IN MIDDELBED
De middelbedmethode combineert de voordelen van de dun- en
dikbedmethode. Zo kunnen met name grote, ongekalibreerde
platen worden gelegd; tegelijkertijd kunnen toleranties in de
ondergrond of de stenen worden gecompenseerd. Geschikt voor
het bedekken van wanden en vloeren, binnen en buiten.
■■PCI Carrament grijs
■■PCI Carrament wit

LEGGEN IN DIKBED
Bij een zeer onregelmatig legoppervlak of platen met verschillende dikten dient gebruik te worden gemaakt van de dikbedmethode
voor een optimaal resultaat.
■■PCI Carraroc

Bij alle legmethoden moet erop worden gelet dat de
natuursteen aan de achterzijde van een dunne lijmlaag wordt
voorzien. Hierdoor zijn een optimale hechting en een stevige
montage gegarandeerd.

VOEGEN
Voor het voegen van natuursteenplaten moeten speciaal hiervoor
bestemde voegmortels worden gebruikt.
■■PCI Carrafug,

voegbreedte 1 - 8 mm

■■PCI Nanofug Premium, voegbreedte 1 – 10 mm

Elastische voegafdichtmiddelen mogen geen weekmakers
bevatten, om verkleuringen van de natuursteenbedekking te
voorkomen.
■■PCI Carraferm
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NATUURSTEEN

OP HOUTEN 				
ONDERGRONDEN
Hout is voor natuursteen een kritieke ondergrond.
De kwaliteit en houdbaarheid van het resultaat is
afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals het
uitzet- en krimpgedrag van de ondergrond. Daarom
is het uitsluitend aan te bevelen voor particuliere
omgevingen.
Om de natuursteenplaten op houten ondergronden te
kunnen leggen, is een vaste, stabiele en droge ondergrond
vereist. Loszittende of verende planken moeten worden
vastgeschroefd en parketvloeren moeten worden
geschuurd. De voorbehandeling, het leggen en het voegen
moet uiterst zorgvuldig worden uitgevoerd, zodat aan de
hoge eisen wordt voldaan en de optredende mechanische
belastingen kunnen worden opgevangen.
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ONDERGROND

Ondergrond voorbereiden:
■■Houten ondergrond schuren.
■■Voegen tussen de planken met acrylkit PCI Adaptol afdichten.
■■Eventueel kunnen de voegen ook worden afgedicht met een plamuur bestaande uit 		

PCI STL 39 en PCI Gisogrund 404, 1:1 met water verdund als aanmaakvloeistof.
■■Speciale hechtprimer PCI Gisogrund 404, 1:1 met water verdund aanbrengen.
■■Bij onbehandelde/ruwe houten ondergronden moet na ca. 30 minuten een tweede laag

PCI Gisogrund 404 worden aangebracht.

EGALISEREN

Ondergrond egaliseren:
■■Speciale egalisatiemortel PCI Periplan Extra met een laagdikte van ten minste 10 mm

aanbrengen.
Ondergrond ontkoppelen (optioneel):
■■Ontkoppelingsmat PCI Pecilastic E op maat snijden en met PCI Flexmörtel S1 of PCI

Carrament vastlijmen. De stootvoegen met kleefband (bijv. Tesakrepp) afdekken.

LEGGEN

Leggen van natuursteenbedekkingen op PCI Periplan Extra resp. PCI Pecilastic E:
■■Afhankelijk van steensoort, grootte en formaat: met dunbedmortel PCI Carraflex of met

middelbedmortel PCI Carrament wit/grijs.
■■Bij niet-gekalibreerde natuursteenplaten alsmede bij alle natuursteenmaterialen die kunnen

verkleuren bovendien een schraaplaag aanbrengen met PCI Carraflex of PCI Carrament
aan de achterzijde van de platen.

VOEGEN

Voegen met snel uithardende voegmortel:
■■Met speciale voegmortel PCI Carrafug of variabele flexibele voegmortel PCI Nanofug

Premium.
Aansluit- en uitzetvoegen verkleuringsvrij afdichten:
■■Met siliconen-afdichtmiddel PCI Carraferm voor natuursteen.

6
4

5

5
1

1
2
3
4

Acrylkit

PCI Adaptol

5

2

3

Flexibele dunbedmortel

PCI Carraflex

Speciale hechtprimer

Middelbed- en zetmortel

PCI Gisogrund 404

PCI Carrament

Speciale egalisatiemortel

PCI Periplan Extra

6

Speciale voegmortel

PCI Carrafug

Ontkoppelingsmat

Variabele flexibele voegmortel

PCI Pecilastic E

PCI Nanofug Premium
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NATUURSTEEN

OP VERWARMINGSDEKVLOER
Om vervormingen te voorkomen, worden de
kunststofgemodificeerde PCI-legmortels bij het leggen
van natuursteen op verwarmde dekvloerconstructies
bijzonder aanbevolen.
Bij het leggen van natuursteenplaten op verwarmingsdekvloeren moeten het technische gegevensblad
“Keramische tegels en platen, natuursteen en betonsteen
op verwarmde vloerconstructies”, uitgegeven door het
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. in Bonn,
alsmede DIN EN 1264 “Vloerverwarmingssystemen en
-componenten” in acht worden genomen.
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ONDERGROND

Ondergrond voorbehandelen:
■■Calciumsulfaatdekvloeren schuren.
■■Calciumsulfaatdekvloeren en absorberende cementdekvloeren onverdund met de 		

hecht- en beschermingsprimer PCI Gisogrund voorbehandelen.

LEGGEN

Leggen van natuursteenvloeren op verwarmde vloerconstructies:
■■Afhankelijk van steensoort, grootte en formaat: met dunbedmortel PCI Carraflex of met

middelbedmortel PCI Carrament wit/grijs.
■■Bij niet-gekalibreerde natuursteenplaten alsmede bij alle natuursteenmaterialen die kun-

nen verkleuren bovendien een schraaplaag aanbrengen met PCI Carraflex of PCI Carrament aan de achterzijde van de platen.

VOEGEN

Voegen met snel uithardende voegmortel:
■■Met speciale voegmortel PCI Carrafug of variabele flexibele voegmortel PCI Nanofug

Premium.
Aansluit- en uitzetvoegen verkleuringsvrij afdichten:
■■Met siliconen-afdichtmiddel PCI Carraferm voor natuursteen.

Let op:
Voorafgaand aan het leggen van natuursteenvloeren moet het restvochtgehalte van de dekvloer worden gemeten met een CM-meetapparaat.
Om het restvochtgehalte vast te stellen, moeten 3 tot 5 metingen per ruimte worden uitgevoerd om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen.

4
2

3

1

1
2
3

Onderbouw

Verwarmde dekvloer

4

Speciale voegmortel

PCI Carrafug

Hecht- en beschermingsprimer

Variabele flexibele voegmortel

PCI Gisogrund

PCI Nanofug Premium

Flexibele dunbedmortel

PCI Carraflex
Middelbed- en zetmortel

PCI Carrament
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NATUURSTEEN

OP CONTACTGELUIDSISOLATIE
In gangen en trappenhuizen kan door middel van
de contactgeluidsisolatie-producten PCI Polysilent
4/7 resp. PCI Polysilent Plus de overdracht van
contactgeluid aanzienlijk worden gereduceerd.
De contactgeluidsisolatie-producten PCI Polysilent
4/7 en PCI Polysilent Plus zijn vanwege hun geringe
opbouwhoogte (4 mm, 7 mm resp. 10 mm) uitstekend
geschikt voor het leggen onder natuursteen.
Een speciale oppervlak-vlieslaminering maakt in
combinatie met de PCI-legmortels verkleuringsvrij en
goed hechtend leggen van alle geschikte natuurstenen
mogelijk.
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ONDERGROND

Ondergrond voorbereiden:
■■Resten op de ondergrond die de hechting belemmeren door schuren verwijderen.
■■Speciale hechtprimer PCI Gisogrund 404, 1:1 met water verdund over het hele oppervlak

aanbrengen.

EGALISEREN EN
ISOLEREN

Vlakke ondergrond aanbrengen:
■■Vloeregaliseermiddel PCI Periplan afhankelijk van de opbouw in laagdikten van 2 tot 30 mm

aanbrengen.
Isolatieplaten inbouwen:
■■Contactgeluidsisolatie PCI Polysilent 4/7 resp. PCI Polysilent Plus op de stabiele en vlakke

ondergrond leggen en met PCI Flexmörtel S1 of PCI Carrament vastlijmen.
■■Om akoestische bruggen tussen ondergrond en legmortel te voorkomen, de stootvoegen

met kleefband afdekken.

LEGGEN

Leggen van natuursteenvloeren op PCI Polysilent:
■■Afhankelijk van steensoort, grootte en formaat: met dunbedmortel PCI Carraflex of met

middelbedmortel PCI Carrament wit/grijs.
■■Bij niet-gekalibreerde natuursteenplaten alsmede bij alle natuursteenmaterialen die kunnen

verkleuren bovendien een kraslaag aanbrengen met de legmortel aan de achterzijde van
de platen.

VOEGEN

Voegen met snel uithardende voegmortel:
■■Met speciale voegmortel PCI Carrafug of variabele flexibele voegmortel PCI Nanofug Premium.

Aansluit- en uitzetvoegen verkleuringsvrij afdichten:
■■Met siliconen-afdichtmiddel PCI Carraferm voor natuursteen.

Let op:
Verbetering van de mate van contactgeluid bij: PCI Polysilent 4 met 9 dB; PCI Polysilent 7 met 10 dB; PCI Polysilent Plus met 16 dB.
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Speciale hechtprimer

PCI Gisogrund 404

4

Flexibele dunbedmortel

PCI Carraflex

Vloeregaliseermiddel

Middelbed- en zetmortel

PCI Periplan

PCI Carrament

Geluidsdempende ontkoppelingsplaat

PCI Polysilent 4/7/ Plus

5

Speciale voegmortel

PCI Carrafug
Variabele flexibele voegmortel

PCI Nanofug Premium
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NATUURSTEEN

IN VOCHTIGE
RUIMTEN
Het gaat om de afdichting! Natuursteenoppervlakken
zijn niet waterdicht en vereisen in doucheruimten en
badkamers een speciale vochtbescherming, afhankelijk
van de waterinwerkingsklasse.
Natuurstenen zorgen ook in vochtige ruimten voor een
warm en uniek ruimteklimaat. Hier moet echter met een
aantal dingen rekening worden gehouden om vlekken en
verkleuringen op de lange termijn uit te sluiten.
De verkleuringen worden door binnendringend water
veroorzaakt. Reeds bij de keuze van de natuursteen moet
erop worden gelet dat deze geschikt is voor gebruik in
vochtige ruimten. Het is met name belangrijk dat er geen
vocht vanuit de ondergrond in de fijne capillaire kanalen
van bijv. marmer kan binnendringen.
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ONDERGROND

Ondergrond voorbereiden:
■■Gipskartonplaten moeten buigstijf gelegd en vlak zijn; eventuele voegen moeten worden

dichtgezet.
■■Cementaire ondergronden moeten voldoende stabiel, schoon en vlak zijn.
■■Absorberende ondergronden met hechtprimer PCI Gisogrund, 1:1 met water verdund,

gipshoudende ondergronden onverdund, voorbehandelen.

AFDICHTEN

Wand- en vloeroppervlakken afdichten:
■■Met PCI Lastogum, waterinwerkingsklasse W1-I en W2-I (alleen wand).
■■Met PCI Seccoral 1K, waterinwerkingsklasse W1-I, W2-I en W3-I.
■■Integreren van afdichtbanden, afdichtmanchetten en afdichthoeken van de PCI Pecitape-familie.

LEGGEN

Leggen van natuursteenvloeren op afdichting:
■■Afhankelijk van steensoort, grootte en formaat: met dunbedmortel PCI Carraflex of met

middelbedmortel PCI Carrament wit/grijs.
■■Leggen van de natuurstenen met een extra schraaplaag op de achterzijde van de platen

uitvoeren (buttering-floating).

VOEGEN

Voegen met snel uithardende voegmortel:
■■Met speciale voegmortel PCI Carrafug of variabele flexibele voegmortel PCI Nanofug

Premium uitvoeren.
Aansluit- en uitzetvoegen verkleuringsvrij afdichten:
■■Met siliconen-afdichtmiddel PCI Carraferm voor natuursteen.

3A

3

3A

5
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2
3A

3A
3

1
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Onderbouw

Zwevende dekvloer

4

5
4

Flexibele dunbedmortel

PCI Carraflex

Hecht- en beschermprimer

Middelbed- en zetmortel

PCI Gisogrund

PCI Carrament

Waterdichte, flexibele beschermlaag

PCI Lastogum (wand)

5

PCI Pecitape-Familie

PCI Carrafug

PCI Nanofug Premium

PCI Seccoral 1K (vloer)
Afdichtband, afdichtmanchetten, afdichtband voor badkuipen en afdichthoeken

Speciale voegmortel

Variabele flexibele voegmortel

Flexibele afdichtingslaag

3A

3A

6

6

Siliconen-afdichtmiddel voor natuursteen

PCI Carraferm
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Binnentoepassingen – Leggen en voegen

NATUURSTEEN

PCI-Systeem
NATUURSTEEN UNIVERSEEL
Universeel, uiterst emissie-arm legsysteem voor alle natuursteenvloeren binnen

zeeremissie arm+

1
3

4
5

6
7

4a

5
2

BESCHRIJVING

1

6
4

Met het PCI-systeem Natuursteen Universeel kunnen nagenoeg alle
soorten natuursteen veilig en zonder verkleuringen worden gelegd.
Alle systeemcomponenten zijn speciaal afgestemd op de bijzondere eisen
die worden gesteld bij het leggen van natuursteen.
Systeemvoordelen:
■■Universele toepassing
■■Uiterst emissie-arme producten voor een gezonde woonomgeving
■■Geoptimaliseerd voor veilig werken, met name bij het leggen van

verkleuringsgevoelige natuurstenen
■■Efficiënt werken dankzij snelle, speciaal op elkaar afgestemde

systeemproducten
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Binnentoepassingen – Leggen en voegen

PRODUCTEN
PRIMER

1

AFDICHTINGSBAND EN manchetten
Speciale hechtprimer

PCI Gisogrund 404

4a

Op absorberende en niet-absorberende

alsook afdichtmanchetten en binnen- en

■■leveringsvorm: 20/5 l-emmer, 		

buitenhoeken (niet afgebeeld)

1 l-flacon

PCI Gisogrund
Voor wand en vloer op absorberende
ondergronden
■■leveringsvorm: 20/5 l-emmer, 		

■■leveringsvorm: 50/10 m-rol

NATUURSTEENLIJM

5

Alternatief voor de vloer, speciaal voor grote en kritieke
natuurstenen:

Vloeregalisatie

Middelbed- en zetmortel

PCI Periplan

PCI Carrament wit/grijs

Onder vloerafwerkingen

Voor natuursteen- en gresoppervlakken

■■leveringsvorm: 25 kg-zak

■■leveringsvorm: 25 kg-zak

VOEGMORTEL

WANDPLAMUUR
Uitvlakmortel

PCI Pericret

6

Speciale voegmortel

PCI Carrafug
Voor natuursteenoppervlakken

Voor vloer, wand en plafond

■■leveringsvorm: 5 kg-zak

■■leveringsvorm: 25 kg-zak

AFDICHTING

4

PCI Carraflex
■■leveringsvorm: 25/5 kg-zak

Zelfvloeiend EGALISEERMIDDEL

3

Flexibele dunbedmortel

Voor natuursteenoppervlakken

1 l-flacon

2

PCI Pecitape 120
Voor waterdichte hoek- en aansluitvoegen,

ondergronden

Hecht- en beschermingsprimer

Speciaal kimband

Variabele flexibele voegmortel

PCI Nanofug Premium

Waterdichte, flexibele beschermlaag

PCI Lastogum

Voor alle tegels en natuurstenen
■■leveringsvorm: 5 kg-emmer/15 kg-zak

Onder keramische en natuurstenen
oppervlakken in douche en bad
■■leveringsvorm: 25/15/8/4 kg-emmer

Flexibele afdichtingslaag

PCI Seccoral 1K
Voor het afdichten onder keramische en

AFDICHTMIDDEL

7

Siliconen-afdichtmiddel

PCI Carraferm

natuurstenen oppervlakken in doucheruimten

Voor natuursteen

■■leveringsvorm: 15 kg-zak

■■leveringsvorm: 310 ml-patroon
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Buitentoepassingen – Leggen en voegen

NATUURSTEEN

OP 							
BALKONS +
TERRASSEN
De belangrijkste voorwaarde voor buiten gebruikte
stenen is een geringe wateropname. Deze eigenschap
bezitten bijv. granieten of kwartsieten, maar deze stellen
hoge eisen wat betreft de hechting.
De verschillende klimatologische omstandigheden stellen
hoge eisen aan het legmateriaal. Daarom moeten de
mortelsystemen de volgende eigenschappen hebben:
hoge bestendigheid tegen vorst-dooi-wisselingen, hoge
vochtbestendigheid, snelle uitharding en droging.
Voor het buiten leggen van natuursteen is daarom een
snel uithardende en snel drogende hechtmortel, zoals PCI
Carrament, de beste keuze.
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Buitentoepassingen – Leggen en voegen

ONDERGROND

Ondergrond voorbereiden:
■■Ondergronden moeten stabiel, schoon, stevig en matvochtig zijn.
■■Met uitvlakmortel PCI Pericret ondergrond egaliseren en een aflopende egaliseerlaag (min.

1,5%) vervaardigen.

AFDICHTEN
LEGGEN

Vloeroppervlak afdichten:
■■Met de snel uithardende waterdichte coating PCI Seccoral 2K Rapid in twee lagen.
■■Inbedden van kimband PCI Pecitape 120 voor waterdichte hoek- en aansluitvoegen.

Leggen van natuursteenoppervlakken op afdichting:
■■Met middelbedmortel PCI Carrament wit/grijs.
■■Bij het leggen van natuurstenen een extra schraaplaag aan de achterzijde van de platen

aanbrengen (buttering-floating).

VOEGEN

Voegen met snel uithardende voegmortel:
■■Met speciale voegmortel PCI Carrafug of de variabele flexibele voegmortel PCI Nanofug

Premium.
Aansluit- en uitzetvoegen verkleuringsvrij afdichten:
■■Met siliconen-afdichtmiddel PCI Carraferm voor natuursteen.

Ondergrond voorbereiden

Vloeroppervlak afdichten

Leggen van natuursteenoppervlakken op afdichting

Voegen met snel uithardende voegmortel
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Buitentoepassingen – Leggen en voegen

NATUURSTEEN

PCI-SYSTEEM						
BALKON/TERRAS
Uiterst emissie-arm legsysteem voor alle natuursteenoppervlakken buiten

zeeremissie arm+

5
4

2A
1

BESCHRIJVING

2

3

Met het PCI-systeem Balkon/Terras worden natuurstenen op balkons
en terrassen gelegd, dat wil zeggen op vloeroppervlakken die worden
blootgesteld aan sterke weersinvloeden door grote en abrupte
temperatuurschommelingen, alsmede aan regen en vorst.
De gebruiksveiligheid van de vloerbedekking wordt gewaarborgd door de
bijzondere eigenschappen die ontstaan door de combinatie van afdichting
en hechtmortel.
Systeemvoordelen:
■■Geoptimaliseerd voor het buiten leggen van natuursteen zonder

uitbloeiingen en vorstschade.
■■De perfect op elkaar afgestemde producten bieden zowel bij lage als bij

hoge temperaturen een comfortabel verwerkingsvenster en een snelle
uitharding.
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Buitentoepassingen – Leggen en voegen

PRODUCTEN
VLOERPLAMUUR

1

AFDICHTMIDDEL
Uitvlakmortel

PCI Pericret

5

Siliconen-afdichtmiddel

PCI Carraferm

Voor vloer, wand en plafond

Voor natuursteen

■■leveringsvorm: 25 kg-zak

■■leveringsvorm: 310 ml-patroon

AFDICHTEN

2

Snelhardende waterdichte 		
coating

PCI Seccoral 2K Rapid
Voor het afdichten onder keramische
oppervlakken van kelderbuitenwanden
en funderingen
■■leveringsvorm: 25 kg-set

AFDICHTINGSBAND

2A

Speciaal kimband

PCI Pecitape 120
Voor waterdichte hoek- en aansluitvoegen
■■leveringsvorm: 50/10 m-rol

NATUURSTEENLIJM

3

Middelbed- en zetmortel

PCI Carrament wit/grijs
Voor natuursteenoppervlakken
■■leveringsvorm: 25 kg-zak

VOEGMORTEL

4

Speciale voegmortel

PCI Carrafug
Voor natuursteenplaten
■■leveringsvorm: 5 kg-zak

Variabele flexibele voegmortel

PCI Nanofug Premium
Voor alle tegels en natuurstenen
■■leveringsvorm: 5 kg-emmer/15 kg-zak
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Buitentoepassingen – Leggen en voegen

nATUURSTEEN

MUREN +
TRAPTREDEN
Muren, verhoogde bedden, trottoirbanden of traptreden
van natuursteen verfraaien tuinen of terrasovergangen
en zorgen voor een aantrekkelijker totaalbeeld bij
buitentoepassingen.
Bij het plaatsen en fixeren van natuurstenen, vooral
wanneer hiervoor vanwege de grootte en het formaat een
dikker mortelbed vereist is, wordt het leggen volgens de
dikbedmethode aanbevolen.
Met name voor deze toepassing werd PCI Carraroc
ontwikkeld. De trasshoudende bedding- en zetmortel
is duurzaam bestand tegen weersinvloeden en
mechanische belasting, vorst- en strooizoutbestendig en
flexibel instelbaar – voor mortelbeddikten tot 40 mm.
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Buitentoepassingen – Plaatsen en fixeren

ONDERGROND

Ondergrond voorbereiden – Platen/traptreden van natuursteen:
■■Bij het plaatsen van traptreden moeten ondergronden stabiel, schoon, stevig en matvochtig

zijn.
Ondergrond voorbereiden – Natuurstenen muren:
■■Bij het plaatsen van muren een betonnen fundering maken en met PCI Barraseal Turbo

tegen optrekkend vocht afdichten.

BEDDING

Plaatsen/leggen van platen/traptreden van natuursteen:
■■Dikbedmortel PCI Carraroc aanbrengen.
■■Aan de achterzijde van de natuursteenplaat een schraaplaag met PCI Carraroc

aanbrengen, in het mortelbed leggen en vastkloppen.
■■Bij verkleuringsgevoelige natuurstenen wordt een schraaplaag aan de achterzijde met PCI

Carrament aanbevolen.
Plaatsen van natuurstenen muren:
■■Dikbedmortel PCI Carraroc in de gewenste consistentie met minimale verhoging

aanbrengen.
■■Stenen fixeren en zo nodig direct voegen.

PLAATSEN/LEGGEN VAN NATUURSTEENPLATEN:

PLAATSEN VAN NATUURSTENENMUREN :
3

2
1
2
1

1
2

Dikbedmortel

PCI Carraroc
(als beddingsmortel en schraaplaag)
Bestratingsvoegmortel

PCI Pavifix CEM Rapid

1
2
3

Onderbouw

Beton-Fundament
Flexibele reactieve 2 componenten-afdichting

PCI Barraseal Turbo
Dikbedmortel

PCI Carraroc
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Buitentoepassingen – Leggen en voegen

WATERDOORLATEND LEGGEN

BESTRATING
Natuursteenbestrating is vanwege het aantrekkelijke
uiterlijk, de diversiteit en hoge weerstand uitermate
geschikt voor sterk belaste en tegelijkertijd decoratieve
buitenoppervlakken.
Om ervoor te zorgen dat de bestrating ook op de lange
termijn zijn duurzaamheid behoudt, is de stabiliteit van
de constructie essentieel.

Zo biedt een ongebonden, voldoende gecomprimeerde
onderbouw in combinatie met een drainmortel en een
gebonden, waterdoorlatende voeg een groot aantal
voordelen.
In veel particuliere, maar ook openbare ruimten kunnen
de voordelen van deze variant worden benut, omdat de
vorst-/funderingslaag en de bestrating vast met elkaar
verbonden zijn.
PCI biedt voor deze zogenaamde gemengde methode
waterdoorlatende voegmortels met enkele voordelen.
Zo zakken de gebonden PCI-voegmortels niet na
verloop van tijd in, en kunnen deze niet uitgespoeld of
opgeveegd worden; tegelijkertijd wordt binnendringend
neerslagwater in de ondergrond afgevoerd. De
ingebouwde voeg is bovendien slijtvast, raakt niet vervuild
en voorkomt de groei van onkruid en mos.
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Buitentoepassingen – Leggen en voegen

ONDERGROND

Ondergrond voorbereiden:
■■Bodem meer dan 40 cm diep uitgraven.
■■Onderbouw op vlakke ondergrond (helling in ontwateringsrichting) met vorst-

beschermings-/funderingslaag 0/32 vervaardigen en voldoende comprimeren.

BEDDING

Leggen van bestrating op onderbouw:
■■Drainage- en zetmortel PCI Pavifix DM afhankelijk van de belasting in desbetreffende

laagdikte (min. 5 cm) aanbrengen.
■■Bestratingsstenen in verse drainagemortel leggen en binnen 1 uur vasttrillen.

VOEGEN

Waterdoorlatend voegen bij geringe belasting:
■■Bestratingsvoegmortel PCI Pavifix 1K Extra op vooraf bevochtigd oppervlak met rubberen

vloertrekker volledig in de voegen aanbrengen.
■■Het aanbrengen van de voegmortel met de waterstraal ondersteunen.
■■Mortelresten met zachte bezem volledig van het bestratingsoppervlak verwijderen.

Waterdoorlatend voegen bij middelhoge belasting:
■■PUR-bestratingsvoegmortel PCI Pavifix PU na het mengen met rubberen vloertrekker

volledig in de voegen aanbrengen en comprimeren.
■■Mortelresten onmiddellijk na het aanbrengen met een middelharde bezem volledig van het

bestratingsoppervlak verwijderen.

3
2
1

1
2

Onderbouw

Gecombineerde vorstbeschermings- en
funderingslaag

3

Bestratingsvoegmortel

PCI Pavifix 1K Extra

Drainage-en zetmortel

PUR-bestratingsvoegmortel

PCI Pavifix DM

PCI Pavifix PU
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Toepassingstabel

VOOR HET PERRFECT LEGGEN VAN NATUURSTEEN

TOEPASSINGSAANBEVELINGEN
ALS LEIDRAAD
De samenvatting voor een snel overzicht
Voor het correct leggen van natuurstenen en

Hierdoor ontstaat een gereduceerde vrije alkaliteits-

kunststeenplaten moeten leg- en voegmortels

en waterpotentiaal, die op de gelegde platen kan

met speciale cementsoorten, een lage water-

inwerken. Dit heeft tot gevolg dat vervormingen, holle

cement-waarde en een dienovereenkomstig

lagen, verkleuringen, vlekken en uitbloeiingen van

waterretentievermogen worden gebruikt.

platen niet meer voorkomen.

Over het algemeen dient een overhydratatie

De verwerker dient voorafgaand aan het leggen van de

van de legmortel te worden voorkomen en zijn

platen deze op de volgende aspecten te beoordelen:

legtemperaturen van 15 tot 25°C aan te bevelen.

Parameter

Potentieel gebrek

Gesteente met risico

Poreusheid

Slechte hechting bij te geringe
poreusheid

Plutoniet, kunststenen

Vervormingsgevoeligheid

Verlies van hechting tijdens de
uithardingsfase van de legmortel
door komvorming

Kunststenen, serpentinieten,
dunne leisteenplaten

■■Snel uithardende legmortel
■■Legtemperatuur 15 tot 25°C
■■Reactieharslijm
■■Buttering-floating

Doorschijnendheid
(lichtdoorlatendheid)

Verschijnen van mortelkoek of
lijmbruggen

Dunne, lichte platen, bijv.
Carrara-marmer

■■Witte legmortel
■■Schraaplaag op de plaatachterzijde
■■Leggen zonder holle ruimten

Verkleuringsgevoeligheid

Transport van voor gesteente
typische verontreinigingen aan het
oppervlak van het materiaal door het
aanmaakwater van de legmortel

Sedimentgesteenten,
ijzerhoudende natuurstenen

■■Snel uithardende legmortel

Kans op uitbloeiingen

Transport van vrije kalk aan het
oppervlak van het materiaal door het
aanmaakwater van de legmortel

Kalkstenen, marmer

■■Snel uithardende legmortel
■■Legtemperatuur min. 10°C

Leisteen

Holle lagen door oliën die hechting
moeilijk maken, komvorming

Olieschalie, asfaltschalie

■■Event. voorreiniging met aceton
■■In hoge mate kunststofgemodificeerde, snel

Kunststeen

Padang-granieten
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Komvorming, verzeping van het
bindmiddel (polyester)

Onomkeerbare vlekvorming op het
materiaal door snelle wateropname

Oplossing
■■Snel uithardende, kunststofgemodificeerde

legmortel

uithardende legmortel

Agglo-marmer
Agglo-platen
Kunststeenplaten

Bijv. Padang G 633/G654
dunne platen

■■Snel uithardende, kunststofgemodificeerde

legmortel

■■Reactieharslijm
■■Zeer snel uithardende legmortel
■■Legtemperatuur 15 tot 25°C
■■Geen overhydratatie van de legmortel

Toepassingstabel

PCI-STANDAARDAANBEVELINGEN

De volgende tabel toont de standaardaanbevelingen van PCI voor het leggen van
gangbare natuursteen- en kunststeenplaten.

PCI-legmortels

PCI-voeg- en afdichtmiddelen

Gesteente

Dunbed

Middelbed

Dikbed

Cementair 4)

Elastisch

Plutonieten
(granieten, gabbro)

PCI Carraflex

PCI Carrament
grijs/wit

PCI Carraroc ook als hechtslib

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

Vulkanieten
(basalt, porfier)

PCI Carraflex

PCI Carrament
grijs/wit

PCI Carraroc ook als hechtslib

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

Padang-graniet1)

PCI Flexmörtel
S1 Rapid

PCI Carrament
grijs

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

Kalksteen2)
(Jura-marmer,
Solnhofener)

PCI Carraflex

PCI Carrament
grijs/wit

PCI Carraroc in
combinatie met
PCI Carrament als
hechtslib

PCI Carrafug 4)

PCI Carraferm

Overige zandstenen

PCI Carraflex

PCI Carrament
grijs/wit

PCI Carraroc in
combinatie met
PCI Carrament als
hechtslib

PCI Carrafug 4)

PCI Carraferm

Marmer 2)
(Bianco Carrara)

PCI Carraflex

PCI Carrament wit

PCI Carraroc in
combinatie met
PCI Carrament als
hechtslib

PCI Carrafug 4)

PCI Carraferm

Leisteen 1)
(olieschalie,
glimmerschist)

PCI Flexmörtel
S1 Rapid
PCI Durapox NT 3)

PCI Carrament
grijs

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

Overige metamorfieten (gneisen,
granulieten)

PCI Carraflex

PCI Carrament
grijs/wit

PCI Carraroc ook als hechtslib

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

Doorschijnende
stenen (marmer,
kalkplaten)

PCI Carraflex

PCI Carrament
wit

PCI Carraroc in
combinatie met PCI
Carrament wit als
hechtslib

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

Kunststenen 1)
(Agglo-marmer)

PCI Flexmörtel
S1 Rapid
PCI Durapox NT 3)

PCI Carrament
grijs/wit

PCI Novoment M1
plus/Z1
in combinatie met
PCI Carrament als
hechtslib

PCI Carrafug 4)
PCI Nanofug
Premium

PCI Carraferm

–

Poreusheid

Gevoelige
varianten

–

Calciumsulfaat-gietdekvloeren, cementdekvloeren, gipspleisters
en betonnen ondergronden moeten voorafgaand aan het leggen
met PCI Gisogrund resp. PCI Gisogrund 404 voorbehandeld
1) Legtemperatuur 15 tot 25°C ; geen overhydratatie van de legmortel
2) Zie ook doorschijnende stenen
3) Voor sterk vervormende natuurstenen en kunststenen, bijv. met Verde-Alpi-toeslag
4) Niet schuurbaar

worden. Voor het leggen op oude keramische resp. natuurstenen
oppervlakken is na reiniging (evt. schuren) ter voorbereiding van
de ondergrond PCI Gisogrund 303 geschikt.
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Productoverzicht

VOORBEHANDELEN

PLAMUREN EN EGALISEREN

Hecht- en beschermingsprimer

Speciale hechtprimer

Vloeregalisatie

Uitvlakmortel

PCI Gisogrund

PCI Gisogrund 404

PCI Periplan

PCI Pericret

■■

■■

Vorstbestendig tot -10 °C

■■

Universeel inzetbaar –

■■

Stofarm voor schone

– vereenvoudigt opslag en

afhankelijk van de

renoveringswerkzaam-

transport

verdunningsgraad geschikt

heden

Vochtafstotend, speciaal

voor elke ondergrond

voor grote formaten

■■

Snel bewerkbaar, reeds na
ca. 30 tot 60 minuten

■■

■■

■■

2 uur te beleggen met tegels
■■

Snel uithardend voor korte

Speciale primer voor

Verpompbaar voor een-

Veelzijdig inzetbaar en
buitengewoon eenvoudige

doorlooptijden
■■

Snel uithardend – reeds na

verwerking
■■

Variabele laagdikte:
3-50 mm

voudige en efficiënte inbouw

egaliseermiddelen op
gevoelige ondergronden

AFDICHTEN

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

Waterdichte, flexibele beschermlaag

Flexibele afdichtingslaag

PCI Lastogum

PCI Seccoral 1K

■■

■■

Snel uithardend – reeds

■■

Zeer eenvoudige verwerking

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

Snelhardende waterdichte coating

Speciale binnen-/buitenhoek

PCI Seccoral 2K Rapid

PCI Pecitape 90° I/A

■■

Snel uithardend – reeds na

na 2 uur te beleggen met

dankzij romige materiaal-

ca. 4 uur te beleggen met

bovenste bedekkingen

consistentie en lange

bovenste bedekkingen

Niet-destructieve controle

verwerkingstijd

■■

Zeer eenvoudige verwerking

Snel uithardend – reeds na

dankzij romige materiaal-

bouwplaats uitvoerbaar,

ca. 5 uur te beleggen met

consistentie en lange ver-

conform de norm

bovenste bedekkingen

werkingstijd

van de laagdikte op de

■■

■■

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

■■

Speciale afdichthoek met
vlieslaminering voor binnenresp. buitenhoeken

■■

Voor het afdichten in combinatie met PCI Lastogum en
PCI Seccoral

■■

Totale breedte: 100 mm

Geurarm voor aangenaam
werken en aansluitend
gebruik

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

Speciaal kimband

Doucheboard-/multifunctionele hoek

PCI Pecitape 120

PCI Pecitape DE/ME

■■

■■

Speciale afdichtband met

■■

Aan beide zijden vlies-

ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

Speciale afdichtmanchetten

PCI Pecitape 10x10 / 15x15 / 42,5x42,5
■■

Aan beide zijden vliesgelamineerde

vlieslaminering voor water-

gelamineerde douche-

afdichtmanchetten voor waterdichte

dichte hoek- en aansluit-

board- resp. multifunctionele

buisdoorvoeren in douches en vochtige

voegen

hoek voor het afdichten van

Voor het afdichten in combi-

doucheboards en afschot-

natie met PCI Lastogum en

lagen

PCI Seccoral
■■

■■

Voor het afdichten in combi-

Waterdicht en vorstbesten-

natie met PCI Lastogum en

dig, zowel binnen als buiten

PCI Seccoral

universeel inzetbaar
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ERFÜLLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM

ruimten
■■

Voor het afdichten in combinatie met PCI
Lastogum en PCI Seccoral

■■

Voor het afdichten van wand- en vloerafvoeren, voor verschillende buisdiameters

Productoverzicht

ONTKOPPELEN EN CONTACTGELUID REDUCEREN

Geluidsdempende ontkoppelingsplaat

Geluidsdempende ontkoppelingsplaat

Ontkoppelingsmat

PCI Polysilent 4/7

PCI Polysilent Plus

PCI Pecilastic E

■■

Geringe opbouwhoogte, PCI Polysilent

■■

is in plaatdikten van 4 mm en 7 mm
verkrijgbaar
■■

Geringe opbouwhoogte, PCI Polysilent

■■

is in plaatdikten van 10 mm verkrijgbaar
■■

grondvervormingen en temperatuur-

Spanningsafbouwende onderlaag voor

Spanningsafbouwende onderlaag voor

keramische en natuurstenen opper-

keramische en natuurstenen opper-

vlakken

schommelingen op
■■

Scheuroverbruggend, grote veiligheid,
ook bij achteraf optredende scheuren in

vlakken
■■

Vervormbaar, heft spanningen, onder-

de ondergrond

Korte inbouwtijden, snel weer te ge-

■■

Klaar voor gebruik, de ontkoppelings-

bruiken bij de renovatie van bestaande

mat wordt gewoon op de ondergrond

gebouwen

gelijmd

LEGGEN EN PLAATSEN

Flexibele dunbedmortel

Middelbed- en zetmortel

Dikbedmortel

PCI Carraflex

PCI Carrament wit/grijs

PCI Carraroc

■■

Kunststofgemodificeerd – garandeert

■■

Bijzonder geschikt voor grote kerami-

■■

Bijzonder geschikt voor het leggen

een uitstekende hechting, ook op

sche platen dankzij effectieve kristallijne

en plaatsen van platen en muren met

niet-absorberende natuursteenopper-

waterbinding

ongelijkmatige dikte volgens de dikbed-

Vervormbaar – heft temperatuur-

methode

vlakken zoals granieten en kwartsieten
■■

■■

■■

Flexibel – hierdoor eenvoudig te ver-

schommelingen en ondergrond-

werken

spanningen op

Kleur wit – geen doorschijnen van het

■■

Snel uithardend – reduceert de door-

lijmbed bij lichte en doorschijnende

vochtiging van de te leggen materialen

natuurstenen

bij de verwerking en voorkomt zodoen-

■■

Hoge flexibiliteit – te gebruiken bij
mortelbeddikten van 5 tot 40 mm

■■

Hoge uitbloei- en verkleuringsbestendigheid

de uitbloeiingen

VOEGEN

Variabele flexibele voegmortel

Speciale voegmortel

Siliconen-afdichtmiddel voor natuursteen

PCI Nanofug Premium

PCI Carrafug

PCI Carraferm

■■

Fijn oppervlak en briljante kleur voor

■■

optisch aantrekkelijke voegen
■■

Geen randzoneverkleuringen – ideaal
voor het afdichten van aansluit- en
uitzetvoegen bij verkleuringsgevoelige

■■

Hoge voegvullingsgraad

ca. 40 minuten en snelle beloop-

■■

Veroorzaakt geen randzoneverkleuring

In 28 verschillende kleuren

■■

niet en breekt niet uit

Met lange verwerkingstijd van
baarheid na ca. 2 uur

■■

Scheurvrij uithardend – de voeg scheurt

bij kwetsbare natuurstenen

natuurstenen
■■

Kleuren zijn afgestemd op de voegmortel PCI Carrafug
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