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Compleet eenvoudig – eenvoudig compleet
Overzichtelijk en toch compleet: het PCI-kernassortiment Tegeltechniek is beperkt tot het
meest essentiële, en biedt daarbij alles wat u nodig heeft. Het dekt een groot deel van uw
dagelijkse uitdagingen op het gebied van het verlijmen van tegels af. Zonder dat u hoeft af
te zien van productzekerheid, eenvoudige verwerking of een aantrekkelijk eindresultaat.
Het overzichtelijke, perfect op elkaar afgestemde kernassortiment maakt het voor
handelaren en verwerkers eenvoudiger dan ooit om het juiste product te kiezen. Ongeacht
welke taak u moet uitvoeren: voorbereiden, egaliseren, afdichten, verlijmen of voegen.
Het PCI-kernassortiment Tegeltechniek helpt u om het overzicht te bewaren. En op
de bouwplaats zorgt het voor efficiëntie en veiligheid. Bij eventuele vragen kunnen de
deskundige PCI-adviseurs u altijd helpen. Wat wilt u nog meer?
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Voorbereiden
4

Voorbereiden

“Primers vormen een uiterst krachtig bestanddeel van de
uitdaging die wordt aangegaan bij het aanbrengen van tegels – en
in de ware zin van het woord de basis voor de complete opbouw
bij renovatie of nieuwbouw.“
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Voorbereiden

De primer die meer kan
PCI Gisogrund®
Hecht- en beschermingsprimer voor wand en vloer

De hecht- en beschermingsprimer PCI Gisogrund® is
een ware allrounder. Hij beschermt egaliseerlagen en
dunbedmortels tegen te snelle wateronttrekking, verlengt de
verwerkingstijd, verbetert de hechting en voorkomt de vorming
van krimpscheuren. Voor binnen en buiten, op wand en vloer.

Productvoordelen


Vorstbestendig tot -10 °C – vereenvoudigt opslag en
transport



Vochtblokkerend, speciaal voor grote formaten tegels

Dankzij de blauwe controlekleur maakt PCI Gisogrund® een exacte dekking van
het oppervlak mogelijk.

Producteigenschappen


Verbetert de stevigheid en het draagvermogen van de
ondergronden, en vergroot de hechting van tegels,
pleisterlagen en behang



Verdunbaar met water en met stevige hechting, PCItegellijmen hechten uitstekend op met PCI Gisogrund®
voorbehandelde oppervlakken



Beschermt calciumsulfaat-/anhydrietdekvloeren tegen
ettringietvorming
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Voorbereiden

Fundamenteel beter
PCI Gisogrund® 404
Speciale hechtprimer voor zuigende en niet zuigende ondergronden

De speciale hechtprimer PCI Gisogrund® 404 voor zuigende
en niet zuigende ondergronden bewijst zijn waarde zowel
binnen als buiten. Speciaal voor anhydriet-, gietasfalt- en
magnesietdekvloeren, voor vloeregaliseermiddelen en tegellijm.
Maar ook op keramische tegels voor later aan te brengen
vloeregaliseermiddelen en tegellijm of houten plankenvloeren,
spaanplaten en OSB-platen.

Productvoordelen


Universeel inzetbaar – afhankelijk van de mate van
verdunning voor elke ondergrond geschikt



Snel bewerkbaar, reeds na ca. 30 tot 60 minuten



Speciale primer voor egaliseermiddelen op kwetsbare
ondergronden

PCI Gisogrund® 404 in de controlekleur violet zorgt voor een grote
gecombineerde hechtsterkte bij egaliseermiddelen en lijmen op de
desbetreffende ondergrond.

Producteigenschappen


Met water verdunbaar, af te stemmen op het
absorptievermogen van de desbetreffende ondergronden



Grote gecombineerde hechtsterkte, optimale hechting van
de egaliseermiddelen en lijmen op de desbetreffende
ondergrond
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Egaliseren
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Egaliseren

“Belangrijkste kenmerk voor optimaal egaliseren is dat het snel
en eenvoudig kan worden uitgevoerd – en dat we een glad
en gelijkmatig oppervlak verkrijgen.
PCI Periplan® en PCI Pericret® voldoen aan deze eisen,
kunnen eenvoudig worden verwerkt en zijn vooral
veelzijdig inzetbaar.“
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Egaliseren

Werkt oneffenheden weg
PCI Periplan®
Vloeregaliseermiddel onder vloerbedekking

Voor het egaliseren en repareren van ruwe, ongelijkmatige
betonvloeren, cement- en calciumsulfaatdekvloeren
(ook verwarmingsdekvloeren), alsmede onverwarmde
gietasfaltdekvloeren, keramische vloeren voorafgaand
aan het aanbrengen eindafwerkingen zoals keramische
en natuursteenvloeren. Voor vlakke oppervlakken in droge
binnenruimten.

Productvoordelen


Stofarm voor schone renovatiewerkzaamheden



Snel uithardend voor een snelle voortgang van de
bouwwerkzaamheden



Verpompbaar voor eenvoudige en efficiënte verwerking

Snel en eenvoudig egaliseren met PCI Periplan® voorafgaand aan het
aanbrengen van eindafwerking.

Producteigenschappen


Goede vloeieigenschappen, daarom zonder grote inspanning
te verwerken



Snel uithardend, reeds na ca. 3 uur met keramische tegels
afwerkbaar



Voor laagdikten van 2–30 mm, op gietasfaltdekvloeren 		
2–10 mm
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Egaliseren

Veelzijdig en snel egaliseren
PCI Pericret®
Uitvlakmortel voor vloeren, wanden en plafonds

Het multitalent voor het egaliseren van vloeren, wanden en
plafonds – zowel binnen als buiten. De uitvlakmortel is geschikt
voor ondergronden van beton en metselwerk, kalkcement en
cementpleister, gipskartonplaten en gipspleister, alsmede reeds
aanwezige keramische vloeren. Ideaal voor het uitvlakken van
betonnen en cementdekvloeren en het vormen van een juist
afschot voorafgaand aan het lijmen van tegels en platen. Tevens
voor het egaliseren van betonvloeren en cementdekvloeren, voor
het vervaardigen van egaliseerlagen op hellingen en het plaatsen
van PCI PowerBoard hardschuimsteunelementen.

Productvoordelen


Snel uithardend – reeds na ca. 2 uur met tegels afwerkbaar



Veelzijdig inzetbaar en buitengewoon gemakkelijk te
verwerken



Variabele laagdikte: 3–50 mm

PCI Pericret® kan zeer flexibel worden verwerkt.

Producteigenschappen


Watervast, weer- en vorstbestendig, universeel zowel binnen
als buiten te gebruiken



Na toevoegen van water plastisch en flexibel, eenvoudig te
verwerken



Spanningsarm uithardend
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Afdichten
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Afdichten

“Absolute voorwaarde voor het veilige gebruik van
douchevoorzieningen en vochtige ruimten is een veilige en
perfecte afdichting onder tegels. PCI biedt hiertoe diverse
oplossingen, die snel en eenvoudig kunnen worden toegepast
en veilig zijn.“
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Afdichten

De nieuwe comfort-ervaring bij het afdichten
PCI Seccoral® 1K
Flexibele afdichtingslaag voor het afdichten van keramiek en natuursteen 					
op balkons, terrassen en in doucheruimten

PCI Seccoral® 1K is de meest comfortabele 1-componenten,
flexibele cementaire afdichtingslaag op de markt. Dankzij
speciale grondstofcombinaties is de afdichtingslaag bijzonder
romig en flexibel. De verwerker kan de afdichting probleemloos
en zonder grote inspanning op wand- en vloeroppervlakken
aanbrengen. Dankzij de unieke materiaalconsistentie kunnen
aanzienlijk grotere oppervlakken snel worden behandeld.

Productvoordelen


Zeer eenvoudige verwerking dankzij romige
materiaalconsistentie en lange verwerkingstijd



Snel uithardend – reeds na ca. 5 uur afwerkbaar



Geurarm voor aangenaam werken en aansluitend gebruik

PCI Seccoral® 1K biedt dankzij de extreem romige consistentie voor een
optimaal verwerkingscomfort een nieuwe premiumkwaliteit, terwijl u bovendien
tijd bespaart.

VOLDOET AAN NIEUWE
AFDICHTINGSNORM

Producteigenschappen


Scheuroverbruggend, grote veiligheid bij achteraf optredende
scheuren in de ondergrond



Scheurvrij uithardend, de coating scheurt niet en breekt niet uit



Stevige hechting, geen speciale voorbehandeling of hechtbrug
noodzakelijk



Optimale aanhechting bij het verlijmen van hoekstukken en
afdichtmanchetten
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Gering verbruik: 2,5 kg/m2 bij 2 mm droge laagdikte

Afdichten

Razendsnel alles dicht
PCI Seccoral® 2K Rapid
Snel uithardende veiligheidsafdichtingslaag voor afdichting onder keramische bekledingen, 		
van kelderbuitenwanden en funderingen

Soms moet het gewoon snel gaan. De afdichtingslaag PCI
Seccoral® 2K Rapid voor afdichting onder keramische
bekledingen kan reeds na ca. 4 uur met tegels of natuursteen
worden afgewerkt, terwijl een lange verwerkingstijd bovendien
zorgt voor comfortabel werken. Dit is met name handig bij
renovatiewerkzaamheden onder tijdsdruk.
De 2-componenten afdichtingslaag is bouwkundig goedgekeurd
voor afdichtingswerkzaamheden in vochtige ruimten en
zwembaden.

Productvoordelen


Snel uithardend – reeds na ca. 4 uur afwerkbaar



Zeer eenvoudige verwerking dankzij romige

De veiligheidsafdichtingslaag voldoet aan de nieuwe afdichtingsnorm.

materiaalconsistentie en lange verwerkingstijd

VOLDOET AAN NIEUWE
AFDICHTINGSNORM

Producteigenschappen


Ontkoppelend en spanningsverlagend, kan op
cementdekvloeren worden aangebracht zodra deze
beloopbaar zijn, en aansluitend met keramische bedekking
worden belegd



Uiterst flexibel, bij gebruik van kwast of spatel uitermate
flexibel en eenvoudig te verwerken dankzij romige
consistentie



Geurarm, er ontstaan geen onaangename, irriterende geuren
15

Afdichten

Op betrouwbare wijze afdichten volgens
de norm
PCI Pecitape®-assortiment
Speciale afdichtingsproducten voor wand en vloer

Speciale afdichtmanchetten, gietvormen en afdichttapes
overbruggen kritieke punten zoals de aansluitgedeelten tussen
wand en vloer. Nieuw is de afdichttape PCI Pecitape® WDB
voor badkuipen. Deze tape is getest in combinatie met PCIafdichtproducten – gedocumenteerd door een algemeen
bouwkundig testcertificaat (abP).
Bijzonder stevig wordt de afdichting onder de siliconenvoeg
met het roestvrijstalen beschermingsnet PCI Pecitape®
Protect. Wanneer het elastische afdichtmiddel bijvoorbeeld
tijdens onderhoud wordt weggesneden, dan blijft de
afdichttape PCI Pecitape® WDB intact.

Productvoordelen


Grote flexibiliteit



Met geteste functies die toegevoegde waarde bieden,

PCI Pecitape® WDB – de enige afdichttape voor badkuipen met een algemeen
bouwkundig testcertificaat.

alsmede geluidsisolatie en snijvastheid


Veilig: getest in combinatie met PCI-afdichtmateriaal

Producteigenschappen
VOLDOET AAN NIEUWE
AFDICHTINGSNORM

PCI Pecitape® WDB geluidsisolerende afdichttape voor
bad en douche


Voor de randafdichting tussen douche- en badrand en wand



Als duurzame waterafdichting achter de siliconenvoeg



Met geluiddempende strips voor effectieve geluidsisolatie



Bovendien te combineren met snijbeschermingstape PCI
Pecitape® Protect

PCI Pecitape® Protect roestvrijstalen beschermingsnet als
snijbeschermingstape voor alle elastische afdichtmiddelen


Voorkomt beschadiging van de afdichting bij het wegsnijden
van elastische afdichtmiddelen



Geschikt voor alle soorten uitzetvoegen



Zelfklevende strips voor stevige bevestiging op wand/wanden wand/vloer-aansluitingen
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Afdichten

In een handomdraai afgedicht
PCI Lastogum®
Waterdichte, flexibele beschermlaag onder keramische bekledingen 						
in douche en bad

De waterdichte, flexibele beschermlaag onder keramische
bekledingen in douche en bad kan flexibel worden
verwerkt met roller, kwast of spatel, zowel op wanden als
op vloeren. Speciaal ontwikkeld voor vochtige ruimten van
waterinwerkingsklassen W0-I, W1-I, W2-I.
Beschermt vochtgevoelige, minerale en andere zuigende
ondergronden zoals gipspleister, gipsvezelplaten,
gipskartonplaten (bij. Rigips), spaanplaat en
anhydrietdekvloeren.

Productvoordelen


Snel uithardend – reeds na ca. 2 uur met afwerkbaar



Verkrijgbaar in grijs of wit, tweede laag in een andere kleur

PCI Lastogum® wordt onverdund op de ondergrond aangebracht met een roller,
kwast of spatel.

vergemakkelijkt de controle van de laagdikte

VOLDOET AAN NIEUWE
AFDICHTINGSNORM

Producteigenschappen


Waterdicht, beschermt vochtgevoelige ondergronden



Vervormbaar, compenseert ondergrondvervormingen,
temperatuurschommelingen en schokken



Scheuroverbruggend, grote veiligheid, ook bij achteraf
optredende scheuren in de ondergrond

17

Verlijmen wand/vloer
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Verlijmen wand/vloer

“PCI-tegellijmen combineren een eenvoudige verwerking
met optimale prestaties. Zodoende bereikt u uitstekende
resultaten bij het verlijmen – of u nu op wanden of vloeren werkt.
Zo bespaart u tijd en geld.“
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Verlijmen wand/vloer

De all-rounder
PCI Flexmörtel® S1
Flexibele tegellijm voor alle keramische oppervlakken

De flexibele tegellijm toont zijn kracht met name bij het
aanbrengen van keramische tegels en platen op verwarmde
dekvloeren. Hij is bovendien geschikt voor buitengebruik
en voor het verlijmen van tegels in zwembaden, bij
zwembadranden, in vochtige ruimten en koelruimten – op
wanden en vloeren. Voor lijmbeddikten van 1 tot 10 mm.

Productvoordelen


Snel werken mogelijk – verlijmen op cementdekvloeren reeds
vanaf ≤ 4% CM restvochtgehalte



Variabel instelbaar voor dunbed-, vloeibed- en
middelbedmethode, en om uit te vlakken tot 10 mm

Voor het beleggen van cementdekvloeren reeds vanaf ≤ 4% CM restvochtgehalte.

Producteigenschappen


Flexibel, compenseert spanningen als gevolg van
temperatuurschommelingen en krimp



Hoog standvermogen, ook bij zware platen



Watervast en temperatuurbestendig van -30 °C tot +80 °C,
universeel binnen en buiten, op wand en vloer te gebruiken
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Verlijmen wand/vloer

De vloerspecialist
PCI Flexmörtel® S1 Flott
Flexibele tegellijm speciaal voor grote vloertegels

De flexibele tegellijm is bijzonder geschikt voor grote
vloertegels. Hiermee kunnen grote aardewerk- en grestegels,
maar ook tegels met verschillen in diktes zoals cotto of
terrazzoplaten, nagenoeg holtevrij verlijmd worden, evenals
kleurvaste natuursteen. Ideaal voor vloerverwarmingen
alsmede mechanisch sterk belaste oppervlakken in de
industrie. Voor lijmbeddikten van 1 tot 15 mm.

Productvoordelen


Snel werken mogelijk – verlijmen op van cementdekvloeren
reeds vanaf ≤ 4% CM restvochtgehalte, en geschikt voor het
gelijktijdig uitvlakken en lijmen



Optimaal verwerkingcomfort – lange verwerkingstijd, snelle
uitharding



Consistentie variabel instelbaar

Ideaal voor het leggen van grote vloertegels.

Producteigenschappen


Stevige consistentie, voorkomt het zakken van zware en
grote platen



Bijzonder eenvoudig gebruik, lange verwerkingstijd tot 3 uur



Snelle uitharding, reeds na ca. 6 uur afvoegbaar



Voor het egaliseren van ongelijkmatige ondergronden en het
leggen van geprofileerde platen in mortelbeddikten van
1 tot 15 mm
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Verlijmen wand/vloer

De veilige
PCI Flexmörtel® S2
Uiterst flexibele tegellijm voor alle keramische oppervlakken

De uiterst flexibele tegellijm is geschikt voor alle keramische
oppervlakken – met name voor grote platen op verwarmde
dekvloeren. Voor binnen en buiten, op wand en vloer. Tevens
voor het leggen van tegels in zwembaden, bij zwembadranden,
in vochtige ruimten en koelruimten, en voor het herstellen
en egaliseren van kleine oneffenheden op wand- en
vloeroppervlakken voorafgaand aan het leggen van tegels en
platen. Voor lijmbeddikten van 1 tot 10 mm.

Productvoordelen


Zeer snel werken mogelijk – verlijmen op cementdekvloeren reeds vanaf ouder dan > 3 dagen mogelijk
(zodra beloopbaar)



Optimale zekerheid dankzij maximale hechtsterkte en
extreme flexibiliteit



Bij vloerverwarming is geen opstookprotocol nodig. De
vloerverwarming kan 7 dagen na het tegelen volledig
worden aangezet

Voor het betegelen van cementdekvloeren/cementaire verwarmde dekvloeren
ouder dan > 3 dagen (zodra beloopbaar).

Producteigenschappen


Hoog standvermogen, voorkomt zakken van zware
vloerplaten



Uiterst flexibel, compenseert temperatuurschommelingen en
spanningen in de ondergrond
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Grote hechtsterkte, bereikt tweemaal de vereiste hechtsterkte



Watervast en temperatuurbestendig van -30 °C tot +80 °C

Verlijmen wand/vloer

De exclusieve
PCI Nanolight®
Flexibele, lichtgewicht tegellijm voor alle ondergronden en alle keramiek

De lichtgewicht, variabele Flexmörtel is een echte allrounder:
voor alle ondergronden en alle keramiek. Dankzij zijn grote
sterkte blinkt dit product met name uit bij het verlijmen van
grote en zware platen op wanden en vloeren. De lichtgewicht
morteltechnologie zorgt dankzij speciale additieven en een
unieke vulstofcombinatie voor een groot hoge productiviteit,
een groter bereik en zeer lichte verwerking. Voor lijmbeddikten
van 1 tot 10 mm.

Productvoordelen


Zeer eenvoudige verwerking dankzij speciale lichte vulstoffen



Hoge opbrengst dankzij toepassing van speciale
additieven en een unieke vulstofcombinatie: tot 45% groter
bereik dan traditionele PCI-tegellijmen zonder
lichtgewicht morteltechnologie



Hoog standvermogen, met name voor het aanbrengen van
grote tegels op wanden en vloeren

Variabel toepassingsspectrum – voor alle ondergronden en alle keramiek.

Producteigenschappen


Stofarm – maakt schone renovatiewerkzaamheden in
gebruikte ruimten mogelijk en zorgt voor een duidelijk
geringere belasting van de luchtwegen, wat een positieve
uitwerking op de gezondheid heeft



Lager gewicht voor meer draagcomfort



Flexibel, compenseert spanningen als gevolg van
temperatuurschommelingen in de ondergrond
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Verlijmen wand/vloer

De tijd- en geldbespaarder
PCI FT® Extra
Flexibele tegellijm voor alle keramische oppervlakken

De flexibele tegellijm is geschikt voor alle keramische
oppervlakken. Voor binnen en buiten, op wand en vloer. Te
gebruiken op talrijke ondergronden, bijv. cementdekvloeren,
opgeschuurde anhydriet- resp. gipsvloeidekvloeren,
cementpleister, beton, verwarmingsdekvloeren, gietasfalt
(uitsluitend binnen), gipskarton- en gipsvezelplaten, alsmede
bouwplaten. Voor lijmbeddikten van 1 tot 10 mm.

Productvoordelen


Beste prijs-kwaliteitsverhouding



Extra kleefkracht (S1 lijm)



Extra snel afvoegen (na 8 uur)



Extra verwerkingsgemak

Met PCI FT® Extra kan alle keramiek worden verlijmd.

Producteigenschappen


Goede aanhechting, ook op tegels met lage wateropname of
zwak zuigende ondergronden



Goed standvermogen, opwiggen niet noodzakelijk.
Aangebrachte tegels hechten direct en kunnen nog
gecorrigeerd worden
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Verlijmen wand/vloer

De PCI-Tegellijmen
PCI Flex-lijn
De krachtige producten met S1- en S2technologie


Eigenschappen: de S1- en S2-technologieën garanderen
maximale zekerheid en een optimaal verwerkingscomfort bij
kritieke ondergronden, werkzaamheden onder tijdsdruk en
moeilijke materialen en formaten



Classificatie: alle producten van de PCI Flex-lijn overtreffen de
normeisen ruimschoots



Uiterlijk: gestippelde verpakking

PCI Nano-lijn
De efficiënte producten met lichtgewicht
morteltechnologie


Eigenschappen: lichtgewicht mortellijm met hoog
verwerkingscomfort (romige consistentie), hoge opbrengst en
gemakkelijker te dragen (15 kg- in plaats van 25 kg-verpakking)



Classificatie: alle producten van de PCI Nano-lijn voldoen aan
de normeisen



Uiterlijk: gestreepte verpakking met geïntegreerde draaggreep

PCI FT-lijn
De comfortabele basics


Eigenschappen: hoog verwerkingscomfort, geschikt voor een
groot aantal standaardtoepassingen



Classificatie: alle producten van de PCI FT-lijn voldoen aan de
normeisen



Uiterlijk: rode verpakking
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Voegen
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Voegen

“Voor eersteklas, duurzaam en optisch aantrekkelijk voegen
hebt u een perfecte voegmortel nodig, die niet alleen bepalend
is voor de duurzaamheid, maar ook voor het uiterlijk.
De premium-voegmortels van PCI zijn hierbij steeds de voor
de hand liggende keuze.“

27

Voegen

Schoonheid in haar meest universele vorm
PCI Nanofug® Premium
Variabele flexibele voegmortel voor alle tegels en natuurstenen

De variabele en flexibele voegmortel is een ware alleskunner
en is ook geschikt voor voegen waarbij een fraai uiterlijk van
belang is. De premiumvoeg is uitermate geschikt voor alle tegels
en natuurstenen. Voor alle soorten en formaten. Dankzij de
unieke combinatie van optische en technische eigenschappen
met toegevoegde waarde is dit product de veilige keuze voor
verwerkers, opdrachtgevers en planners. Voor voegbreedten
van 1 tot 10 mm.

Productvoordelen


Perfect oppervlak en briljante kleurstelling voor voegen
waarbij het uiterlijk van groot belang is



Met lange verwerkingsduur van ca. 40 minuten en snelle
beloopbaar na ca. 2 uur



In 28 verschillende kleurnuances

Voor voegen waarbij een fraai uiterlijk van groot belang is.

Producteigenschappen


Verbeterde bescherming tegen bepaalde schimmels en
micro-organismen



Uitermate gemakkelijk te reinigen dankzij ‘Easy-to-clean’-effect
en bestand tegen zure huishoudelijke schoonmaakmiddelen en
reinigingsmiddelen

28

Voegen

Kinderlijk eenvoudig/Individuele vormgeving
PCI Durapox® Premium / PCI Durapox® Premium Multicolor
Epoxyharsmortel voor het voegen en leggen van tegels

De epoxyharsmortel PCI Durapox® Premium heeft de soepele
voegeigenschappen van een cementaire voegmortel. Het
product kan zeer eenvoudig worden verwerkt. Bovendien is
voor het voegen geen speciaal gereedschap vereist. De kleine
verpakkingsgrootte is ideaal voor doucheruimten in woningen
met een oppervlak van 1 tot 2 m².
Speciaal voor het voegen van optisch hoogwaardige
oppervlakken zoals tegels, mozaïek en gres. Voor het
chemicaliënbestendig en waterondoorlaatbaar verlijmen en
voegen van wand- en vloerbedekkingen. Voor voegbreedten
van 1 tot 20 mm.
Met PCI Durapox® Premium Multicolor vindt u voor elke
tegel de juiste voeg. Voor onbegrensde mogelijkheden bij de
vormgeving. Geheel volgens uw persoonlijke smaak.

Productvoordelen


Uiterst soepele voegeigenschappen vergelijkbaar met
cementaire voegmortel



Afsponzen zonder achtergebleven waas met PCI Durapox®



Briljant in 17 kleurnuances voor individueel design

Finish

Speciaal voor het voegen van optisch hoogwaardige oppervlakken zoals
tegels, mozaïek etc.

Producteigenschappen


Zeer eenvoudig voegen – met slechts één hand



Zeer kleurrijk en homogeen voegoppervlak



Uitermate gemakkelijk te reinigen dankzij ‘Easy-to-clean’-effect
en bestand tegen zure huishoudelijke schoonmaakmiddelen
en reinigingsmiddelen
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Voegen

Perfect afdichten van aansluit- en
uitzetvoegen
PCI Silcofug® E
Elastisch afdichtmiddel voor binnen en buiten

Het elastische afdichtmiddel dicht hoek-, uitzet- en
aansluitvoegen af bij sanitair, in zwembaden incl. bad en
badrand, alsmede op balkons en terrassen. Te gebruiken bij
glas, aluminium, hout, email, keramiek, hard-PVC en sanitair
acryl.

Productvoordelen


Uitstekende verwerkingseigenschappen voor snelle en
optisch aantrekkelijke resultaten



Voorkomt schimmelvorming op het afdichtmiddel
PCI Silcofug® E is bestand tegen in de handel verkrijgbare huishoudelijke
schoonmaakmiddelen en desinfectiemiddelen; de gesloten voeg kan zonder
problemen worden gereinigd.

Producteigenschappen


Elastisch – compenseert uitzet- resp.
samendrukkingsbewegingen tot 20% van de voegbreedte



Veilig – mag worden gebruikt voor wanden en vloeren in
bedrijven die levensmiddelen verwerken



Bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen en
desinfectiemiddelen
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Verkrijgbaar, in 28 kleuren

Overzicht PCI-voegkleuren
PCI Durapox® Premium

PCI Nanofug® Premium

Wit-grijs-zwarttinten

Wit-grijs-zwarttinten

Bruintinten

Bruintinten

01 Briljantwit

11 Jasmijn

20 Wit

11 Jasmijn

43 Pergamon

02 Bahamabeige

43 Pergamon

12 Anemoon

23 Lichtgrijs

03 Caramel

44 Topas

27 Jurabeige

16 Zilvergrijs

55 Notenbruin

23 Lichtgrijs

02 Bahamabeige

21 Heldergrijs

57 Reebruin

16 Zilvergrijs

53 Oker

22 Zandgrijs

05 Middenbruin

18 Manhattan

03 Caramel

31 Cementgrijs

41 Donkerbruin

21 Heldergrijs

54 Ahorn

19 Basalt

22 Zandgrijs

55 Notenbruin

47 Antraciet

31 Cementgrijs

56 Terrabruin

40 Zwart

19 Basalt

57 Reebruin

47 Antraciet

05 Middenbruin

61 Leigrijs

58 Mahonie

40 Zwart

59 Mokka

41 Donkerbruin

60 Zwartbruin

Kleurafwijkingen als gevolg van het drukproces voorbehouden
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Master Builders Solutions
Nederland B.V.
Karolusstraat 2, 4903 RJ
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T. +31 162 476688
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Master Builders Solutions
Belgium N.V.
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T. +31 162 476688
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