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Voegen – een kwestie van smaak
Professionele koks brengen harmonie en verrassende smaakcomposities op het bord door
ingrediënten vakkundig te combineren en met behulp van kruiden en specerijen de kleinste
nuances te creëren. Zoals kruiden en specerijen de smaak van een gerecht bepalen, zo dragen
voegmiddelen van PCI eraan bij voor elke woonruimte een passende kleur te vinden. In de nuance
van de tegel of juist met contrast. Helemaal naar uw eigen wens.
De voegkleur beïnvloedt de uitstraling van het tegelwerk en van de ruimte. Maak gebruik van de vele kleurmogelijkheden van
PCI Durapox® Premium Multicolor. En vind bij elke tegel een passende voegkleur. Dan vormen de tegel en de voeg samen één
geheel, in een ruimte die voldoet aan al uw wensen. De grote keuze aan kleuren opent nieuwe creatieve mogelijkheden. Zoals
ook kruiden een maaltijd afronden en een nieuwe dimensie toevoegen.
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Nieuw logo: maximale creativiteit
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De onbeperkte creatieve mogelijkheden ziet u terug in een nieuw logo:
de gekleurde vlinder. Die staat voor onbegrensde creativiteit. Wij gebruiken
dit logo voor producten waarmee u uw woonruimte geheel naar eigen
wensen vorm kunt geven. Het maakt niet uit of het nu om een badkamer,
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wellnessruimte, woonkamer, keuken of zwembad gaat.

3

PCI Durapox® Premium Multicolor

Creativiteit
zonder grenzen
4

Vind bij elke tegel de optimaal passende voegkleuren
Geheel naar uw eigen smaak en wensen
Voor onbegrensde creatieve mogelijkheden
Prachtige kleuren en een gelijkmatig gekleurd voegoppervlak
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PCI Durapox® Premium Multicolor

Onbegrensde creativiteit
voor elke smaak en wens
PCI Durapox® Premium Multicolor is beschikbaar in elke gewenste kleur.
Creativiteit kent geen grenzen meer. Het epoxyvoegmiddel verenigt uitstekende
technische eigenschappen met een onbeperkt kleurengamma om naar eigen wens
kleurcombinaties te kiezen. Stem de voegkleur af op de kleur van de tegel of vind juist
een contrasterende kleur. Rond het geheel af met siliconenkit PCI Silcofug® Multicolor in
bijpassende kleuren.
Met de kleurenscanner PCI Colorcatch Nano (pagina 9) kan de handelaar een
professioneel kleuradvies geven.

De voordelen van een premiumproduct


Elke voegkleur is mogelijk – geheel naar uw
eigen smaak



	Eenvoudige verwerking zonder krachtsinspanning



	Eenvoudig te reinigen, bestand tegen zure 		
reinigingsmiddelen
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PCI Silcofug® Multicolor

Siliconenkit in
multicolor-kleuren
Welke voegkleur u ook kiest: met PCI Silcofug® Multicolor
heeft u altijd siliconenkit ter beschikking in precies dezelfde
kleur als het voegmiddel.

Voegkleuren bepalen de uitstraling van een ruimte
De keuze van een voegkleur heeft grote invloed op de uitstraling van de tegelafwerking en van
de gehele ruimte. Voegkleuren die identiek zijn aan de kleuren van de tegels, geven een rustig
en gelijkmatig beeld. Gering van elkaar afwijkende kleuren verlevendigen het oppervlak. En zeer
contrasterende kleuren benadrukken of verzachten de kleuren van de tegels.

Hetzelfde mozaïek, maar met een andere voegkleur een hele andere uitstraling.
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PCI Premium Glitter

Glanzende effecten
De instrooichips PCI Premium Glitter verfraaien en benadrukken
door hun creatieve effect de voegkleur. Geheel naar eigen wens
geven de metallic chips een ruimte een nog mooiere uitstraling.
PCI Premium Glitter is verkrijgbaar in de kleuren goud, koper en
zilver – en elk in een fijne en een grove versie.

Prachtige metallickleuren: goud, koper en zilver

Bezoek onze voegenwebsite voor meer
informatie over de voegmiddelen en de
kleurenscanner PCI Colorcatch Nano:

www.pci-multicolor.nl
8

PCI Colorcatch Nano

Professionele, individuele advisering
met de kleurenscanner
Met de PCI Colorcatch Nano vindt u snel en eenvoudig de
passende voegkleur. Creëer door de keuze van de voegkleuren
sfeervolle ruimtes naar eigen wens. De digitale scanner toont
binnen enkele secondes passende, harmoniërende kleuren.
De scanner werkt eenvoudig en levert prachtige resultaten op.

Individueel gekozen voegkleuren door
professionele kleuradvisering


Voor een professioneel kleuradvies



Eenvoudig en digitaal de kleur bepalen



Een voordeel bij klantenwerving

De PCI Colorcatch Nano
werkt in combinatie met
de PCI-app MULTICOLOR,
beschikbaar voor iOS en
Android.

PCI voegwaaier Multicolor
Alle kleuren van PCI zijn opgenomen in de
uitgebreide voegwaaier. Die rondt ons multicolor
programma af.
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PCI Durapox® Premium

Expressieve kleuren
10

Schitterende kleuren en een homogeen voegoppervlak
Eenvoudige verwerking – zonder krachtsinspanning
Wassen zonder restsluier met PCI Durapox® Finish
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PCI Durapox® Premium

Epoxylijm en epoxyvoegmiddel – 				
zo smeuïg als een cementhoudend
voegmiddel
Het epoxyvoegmiddel PCI Durapox® Premium wordt even eenvoudig verwerkt
als een cementhoudend voegmiddel. Zelfs met één hand. En speciaal
epoxygereedschap is niet nodig. De kleinste verpakking is vooral bedoeld voor
particuliere badkamers of toiletruimtes met een tegeloppervlak van 1 tot 2 m².
Speciaal voor hoogwaardige toepassingen met tegels of mozaïek. Voor wand- en
vloertegels bij chemische en hoge waterbelasting.

De voordelen van een premiumproduct


Zeer eenvoudig aan te brengen, zoals een 		
cementhoudend voegmiddel



Wassen zonder epoxysluier met
PCI Durapox® Finish



In 17 prachtige kleuren, voor een individueel
design


Eenvoudig

te reinigen door easy-to-clean-

effect en bestand tegen zure huishoudelijke
reinigingsmiddelen

PCI Durapox® Finish

Washulp voor epoxyvoegmiddelen
n

Vloeibaar: sproeiflesje van 500 ml

n

Poeder: emmer van 750 g 			
(toe te voegen aan het waswater)
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De voegkleuren van PCI Durapox® Premium
Witte, grijze en zwarte tinten

Beige en bruine tinten

01 Briljantwit

11 Jasmijn

43 Pergamon

02 Bahamabeige

23 Lichtgrijs

03 Caramel

16 Zilvergrijs

55 Notenbruin

21 Heldergrijs

57 Reebruin

22 Zandgrijs

05 Middenbruin

31 Cementgrijs

41 Donkerbruin

19 Basalt

47 Antraciet

40 Zwart

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
Voegbreedte 1-20 mm
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PCI Nanofug® Premium

Aantrekkelijk 						
in al zijn facetten
14

Een fijn oppervlak met prachtige,
kleurechte kleuren
In 28 kleuren
Zeer eenvoudig te reinigen
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PCI Nanofug® Premium

Variabel, flexibel voegmiddel 			
voor alle keramiek en natuursteen
PCI Nanofug® Premium kan veelzijdig worden ingezet. Het voegmiddel is
vooral geschikt voor voegen waaraan hoge eisen worden gesteld. En dan
niet alleen bij toepassing van keramiek, maar ook bij natuursteen. Voor alle
soorten tegels en alle formaten. Dit is de beste keus voor elke toepassing.

Het grote aantal beschikbare kleuren biedt veel creatieve vrijheid. De kleuren zijn afgestemd op
actuele trends en ook passend bij hout en betonlook. De aarde- en houtkleuren zijn geschikt
voor moderne houtimitatietegels. De grijze kleuren horen bij de veelgebruikte grijze en betonlook
tegels. Daardoor heeft u voor elke toepassing een geschikte kleur. Door de keuze uit 28 kleuren
kunnen ook kleurcombinaties op elkaar worden afgestemd, zowel bij de beige en bruine als bij
de witte, grijze en zwarte tinten. Voor een langdurig mooi en hygiënisch resultaat, ook in natte
ruimtes.

De voordelen van een
premiumproduct


Fijn oppervlak en mooie kleuren, voor
voegen waaraan hoge eisen worden
gesteld



Een lange verwerkingstijd van ca. 40
minuten en al na 2 uur beloopbaar



Goede bescherming tegen bepaalde
schimmels en micro-organismes



Zeer eenvoudig te reinigen door 		
easy-to-clean-effect en bestand tegen
zure huishoudelijke reinigingsmiddelen
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De voegkleuren van PCI Nanofug® Premium
Witte, grijze en zwarte tinten

Beige en bruine tinten

20 Wit

11 Jasmijn

43 Pergamon

12 Anemoon

44 Topas

27 Jurabeige

23 Lichtgrijs

02 Bahamabeige

16 Zilvergrijs

53 Oker

18 Manhattan

03 Caramel

21 Heldergrijs

54 Ahorn

22 Zandgrijs

55 Notenbruin

31 Cementgrijs

56 Terrabruin

19 Basalt

57 Reebruin

47 Antraciet

05 Middenbruin

61 Leigrijs

58 Mahonie

40 Zwart

59 Mokka

41 Donkerbruin

60 Zwartbruin

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
Voegbreedte 1-10 mm
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PCI Nanofug®

Universeel mooi
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Voor mooie voegen
Ideaal voor wandtegels met een zuigende scherf
In 17 kleuren
Water- en vuilafstotend oppervlak
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PCI Nanofug®

Variabel, flexibel voegmiddel
voor wandtegels met een
zuigende scherf
De vertrouwde PCI Nanofug® is een beproefd multi-talent. Deze
voegmortel is vooral de eerste keus bij hardgebakken keramiek. Het
smeuïge voegmiddel laat zich eenvoudig aanbrengen, is gemakkelijk te
reinigen en ook geschikt voor ruimtes met grote waterbelasting.

Voordelen


Eenvoudige verwerking



Water- en vuilafstotend oppervlak



Zeer eenvoudig te reinigen door easyto-clean-effect
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De voegkleuren van PCI Nanofug®
Witte, grijze en zwarte tinten

Beige en bruine tinten

20 Wit

11 Jasmijn

43 Pergamon

12 Anemoon

44 Topas

02 Bahamabeige

23 Lichtgrijs

03 Caramel

16 Zilvergrijs

05 Middenbruin

18 Manhattan

41 Donkerbruin

21 Heldergrijs

31 Cementgrijs

19 Basalt

47 Antraciet

40 Zwart

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
Voegbreedte 1-10 mm
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Vergelijking van PCI Nanofug®
met PCI Nanofug® Premium
Advies voor cementhoudende voegmiddelen
PCI Nanofug® Premium of PCI Nanofug®: bij de keus van het juiste voegmiddel
zijn er verschillende criteria. Beide kunnen universeel worden ingezet, maar ze
hebben elk hun sterke punten.
PCI Nanofug® Premium levert een prachtig kleurresultaat op, heeft uitstekende
technische eigenschappen en is altijd een goede keus.
De tabel geeft een overzicht van de verschillen.

Dubbelhard
gebakken tegels

Dubbelhard

Wandtegels

met lage wateropname

gebakken tegels

met zuigende scherf

Natuursteen

PCI Nanofug® Premium

++

++

+

++

PCI Nanofug®

+

++

++

–

Tegels/Voegmortel

++ voorkeur

+ geschikt

– niet geschikt

Systeemadvies
De juiste voeg geeft een prachtig eindresultaat
na het aanbrengen van keramische tegels of
natuursteen. Maar met PCI kunt u al vanaf de primer
een systeem gaan opbouwen. Kijk op onze website
voor uitgebreide informatie over de verschillende
systemen, van droge ruimte en badkamer tot
zwembad.
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Elastisch afkitten van aansluitings- 		
en bewegingsvoegen
PCI Silcofug® Multicolor

Siliconenkit voor binnen en buiten


Schimmelwerend



Eenvoudige verwerking



Azijnzuurhoudend



In 390 kleuren overeenkomstig PCI Durapox® Premium Multicolor

PCI Silcofug® E

Siliconenkit voor binnen en buiten


Schimmelwerend



Bestand tegen huishoudelijke reinigings- en desinfectiemiddelen



Azijnzuurhoudend

PCI Carraferm®

Siliconenkit voor natuursteen


Geen verkleuring aan de randen



Vooral geschikt voor verkleuringsgevoelige natuursteensoorten



Neutrale uitharding

Opmerkingen met betrekking tot de kleurbepaling
De PCI-voegkleuren worden geproduceerd op basis van uw kleurkeuze. Wij gaan hier zorgvuldig mee om,
maar door afwijkingen van kleuren op beeldschermen, toegepaste verwerkingstechnieken en verschillende
productiecharges kunnen kleine kleurafwijkingen optreden. Ook met verschillen van de lichtinval op de
voegen na het aanbrengen, moet bij het adviseren en de keuze van de kleuren rekening worden gehouden.
Bij twijfel is het raadzaam op een testoppervlak een proef te doen of te vergelijken met de kleuren op de
voegwaaier. De voegwaaiers worden op basis van voegmonsters geproduceerd. Bij het drukken kunnen
kleine afwijkingen ontstaan.
PCI Augsburg GmbH en haar zusterbedrijven zijn niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen of
kleurbepalingen en het correcte gebruik van de PCI Colorcatch Nano.

Meer informatie
www.pci-multicolor.nl
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