
Den næste generation  
af fliseprodukter fra PCI! 
Nemmere og mere sikker fliselægning

 PCI Seccoral 2K Rapid: En vandtæt hurtighærdende membran til de krævende opgaver

 PCI Flexmörtel S2: Den stærkeste PCI Flexmörtel nogensinde

 PCI Nanofug Premium: En universal, fleksibel fugemørtel



PCI står for innovation og kvalitet og er BASF 
Construction Chemicals' nye fælles varemærke 
for indirekte salg i Europa. Varemærket har 
sin oprindelse i Tyskland, hvor det med firma-
varemærket PCI Augsburg GmbH har en  
markedsledende position.

En pioner inden for forskning og udvikling

Siden 1. juli 2006 har PCI Augsburg været en del af BASF 

Construction.

PCI Augsburg har fordelen af et tæt samarbejde med 

BASF's forskningsafdelinger, som omsætter de seneste 

teknologiske landvindinger til innovative produkter. Højt 

kvalificerede specialister på otte avancerede laboratorier 

arbejder målrettet med at udvikle produkter, der opfylder  

de høje krav og de foranderlige behov der er i bygge- 

branchen.

Moderne prøvningslaboratorier sikrer høj produktkvalitet 

lige fra udvælgelsen af råmaterialer til kontrol af vareleve-

rancer og færdige produkter. Eksterne kvalitetsmålinger 

foretaget af uafhængige institutter og overordnet certifice-

ring i henhold til DIN EN ISO 9001/14001 og OHSAS 18001 

understreger virksomhedens høje standard.

Næsten alle PCI's byggekemikalier produceres uden brug 

af opløsningsmidler og overholder eller overgår endda i 

visse tilfælde lovkravene, hvilket for eksempel er tilfældet 

med EC1-grænseværdierne, der er fastlagt af GEV (en tysk-

baseret sammenslutning for emissionskontrol af  

gulvbelægninger, klæbemidler og byggematerialer).

PCI har derfor opnået en position som pioner inden for 

bæredygtighed. Når det gælder gulvsystemer, har nogle af 

PCI's produkter allerede opnået certificering med det tyske 

miljømærke "Blauer Engel". Brugen af letvægtsmørtel- 

teknologi reducerer materialeforbruget, hvilket betyder 

mindre emballager, lavere transportvægt og en mindre  

miljøpåvirkning. PCI arbejder også på at udvikle flere 

cementbaserede produkter med lav støvafgivelse,  

hvilket er med til at beskytte bygningsarbejdernes helbred.

PCI – innovation og tradition
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Pålidelig planlægning med intelligente systemer

Et system er mere end summen af dets elementer – det er kombinationen af de enkelte elementer, der gør forskellen.  

Den avancerede kombination af PCI-produkter og de intelligente systemers respektive slutegenskaber er det,  

der giver de gode resultater. Fordelen for de personer, der arbejder med produkterne, står derfor klart.

Systemerne fremhæver tydeligt strukturen i alle typer flisebelægninger fra keramiske fliser, glasfliser og naturstens-

fliser til sti- og vejbelægninger. Der findes en perfekt løsning til ethvert belægningsmateriale. Valget af system afhænger 

ikke blot af selve flisematerialet, men også af de krav, der stilles til det, hvad angår eksponering for fugt, vind og vejr, 

kemiske angreb og mekaniske belastninger. Vi har derfor også taget særligt hensyn til disse faktorer i forbindelse med 

udviklingen af systemerne.

Fuld kontrol over tid, kvalitet og omkostninger

Byggeriet er mere end nogensinde før underlagt begrænsninger, når  

det gælder tid og omkostninger, samtidig med at kvalitetskravene er 

forblevet uændrede eller endda er blevet øget. Ansvarlige håndværkere 

står her over for et dilemma: Hvis de leverer et godt stykke arbejde, 

taber de måske penge på et projekt. Hvis de går på kompromis, går  

det måske ud over kvaliteten, hvilket medfører at arbejdet skal laves  

om og hvad værre er, tab af deres gode omdømme.

Samtidig er opgaverne og kravene blevet mere varierede: gulve  

og vægge, indendørs og udendørs arbejde, større og tungere fliser  

og meget forskelligartede underlag. Anvendelsesområderne og  

de fliser, der anvendes, er mere forskelligartede end nogensinde.

Moderne fliseentreprenører skal kunne klare disse udfordringer –  

gerne med en stærk samarbejdspartner ved deres side: PCI. De nye 

produkter PCI Seccoral® 2K Rapid, Flexmörtel® S2 og PCI Nanofug® 

Premium er nutidens svar på disse udfordringer. Denne nye generation  

af fliseprodukter er alsidige produkter og kommer til deres ret på  

kritiske underlag – og særligt når tiden er afgørende. Blandt fordelene  

er større fleksibilitet i det daglige arbejde og meget sikker fliselægning 

selv under vanskelige forhold.

SMARTSYSTEMSOLUTIONS
SMARTSYSTEMSOLUTIONS står for kombinationen af udvalgte enkelt- 

produkter, som udgør et intelligent system, der giver arkitekter, entreprenører 

og forbrugere merværdi. Den optimale kombination af produkter og deres 

slutegenskaber betyder, at der findes en løsning til næsten ethvert behov.

SMARTMORTARSOLUTIONS
PCI-mørtelteknologi er ikke alene bedst, den har også fået tildelt SMARTMORTAR 

SOLUTIONS-mærket. Mærket anvendes af PCI til at fremhæve produkter med 

intelligente egenskaber, som giver entreprenører resultater af høj kvalitet. Vi sikrer 

produktets høje kvalitet ved at anvende en nøje tilpasset formulering baseret på  

en kombination af innovationsånd og mangeårig knowhow.

Den næste generation af fliseprodukter fra 
PCI! 

S M A R T M O R T A R
S O L U T I O N S
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En hurtighærdende vandtæt  
membran til de krævende opgaver
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PCI Seccoral® 2K Rapid

En hurtighærdende, vandtæt svummemørtel 
med specialegenskaber

Når det skal gå hurtigt, er den vandtætte svummemørtel 

med specialegenskaber PCI Seccoral® 2K Rapid ideel som 

en vandtæt membran under keramiske gulvbelægninger 

samt på kælderydervægge og fundamenter. Produktets 

hovedfordel er, at fliser og natursten allerede kan lægges 

oven på det vandtætte lag fire timer efter, at det er blevet  

påført. Det betyder, at det efterfølgende arbejde kan 

udføres uden afbrydelser. En anden fordel ved svumme-

mørtlen er dens cremede konsistens, som betyder, at den 

stadig er behagelig og let at arbejde med, selv når man har 

været i gang længe. Takket være produktets særligt gode 

egenskaber, når det gælder vandtætning og revneover- 

byggende egenskaber, er svummemørtlen også meget  

pålidelig.

PCI Seccoral® 2K Rapid er lugtfri og har en lang rækkeevne 

med et forbrug på kun 1,25 kg/m² pr. mm. Produktet er  

sikkerhedstestet til brug som en del af et system med  

fliseklæbere fra PCI.

Oversigt over alle fordelene:

• Hurtighærdende, fleksibel, revneoverbyggende

• Kan anvendes både over og under jorden, i både  

nye og gamle bygninger

• Beskytter bygningskonstruktioner mod jordfugt,  

overfladevand uden tryk og sive vand og konstant 

vandtryk

• Vanddampgennemtrængelig og dermed egnet til  

ny beton

• Økonomisk, fordi fliserne kan lægges uden forsinkelse

• God rækkeevne grundet høj ydeevne pr. kg

• God bearbejdelighed, cremet konsistens, let at påføre 

med murerkost eller stålbræt

• Godkendt til drikkevand i overensstemmelse  

med DVGW

• Opfylder kravene i EN 14891, til membraner under 

keramiske fliser på gulve og vægge, kan anvendes til 

udvendige konstruktioner på terrasser samt svømme-

bassiner
• Opfylder kravene til vådrum i henhold til ETAG 022
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Den stærkeste PCI Flexmörtel® nogensinde!
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PCI Flexmörtel® S2

Moderne tider – moderne produkter

På grundlag af den gennemprøvede teknologi fra PCI  

Flexmörtel® har PCI udviklet S2-teknologien. Resultatet er 

den nye, yderst fleksible fliseklæber PCI Flexmörtel® S2 – 

den stærkeste Flexmörtel nogensinde.

Denne fliseklæber kombinerer høj sikkerhed og pålidelig-

hed, med ekstrem alsidighed. For eksempel er fliseklæbe-

rens vedhæftningsevne på 200 t/m² mere end dobbelt så 

høj som den værdi, der svarer til den højeste klassificering 

- der er betegnet som en C2 klæber.  

Da formuleringen af produktet er optimeret til at kunne 

absorbere vandrette kræfter, kan produktet også anvendes 

til meget kritiske opgaver. Hverken store fliser på gulve med 

gulvvarme, svind i betonen eller bevægelser som følge af 

termisk udvidelser specielt ved udendørs konstruktioner 

udgør et problem.

Takket være de særligt gode produktegenskaber kan 

cementafretningslag allerede belægges med fliser efter  

tre dage, eller så snart det cementbaserede afretningslag 

kan betrædes. Ingen anden fliseklæber tilbyder samme  

sikkerhed og fleksibilitet ved arbejde med kritiske  

underlag.

Oversigt over alle fordelene:

• Opfylder kravene i klasse C2 TE S2 iht. DIN EN 12004 

og overgår kravene i de tyske retningslinjer "Richtlinie 

für Flexmörtel"

• Ekstremt høj vedhæftningsstyrke og fleksibilitet

• Egnet til ny beton og cementbaserede afretningslag

• Beregnet specielt til lægning af gulvfliser udendørs 

samt til gulve med gulvvarme

• Ved lægning af fliser på gulv, har fliseklæberen en god 

bæreevne, selv ved store og tunge fliser.

• Til fleksibel lægning af fliser og stenplader

• Til reparation og udjævning af mindre uregelmæssig-

heder i underlaget før lægning af fliser og stenplader

• Til klæbelagstykkelser på mellem 1 og 10 mm

• Anvendelsesområde: indendørs og udendørs, på  

vægge og gulve

• Meget lav emission iht. GEV EMICODE EC1 Plus R

• Fås i poser med 20 kg eller 5 kg 
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Førsteklasses fugemørtel 
med enestående fordele
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PCI Nanofug® Premium

Merværdi over hele linien

PCI Nanofug® Premium giver håndværkere og bygnings-

ejere merværdi over hele linjen. Kombinationen af en fin 

overfladetekstur og udvalgte tilsætningsmidler giver en  

klare farver på fugerne der fås i 23 farver og har forbedret 

beskyttelse mod visse skimmelsvampe og mikroorganismer.  

Disse særlige egenskaber sikrer merværdi, der sikrer  

grundlaget for at opnå tilfredse kunder og få flere opgaver 

i hus. Fliser, der er fuget med PCI Nanofug® Premium, kan 

virkelig give bonus i form af nye ordrer.

Endvidere gør kombinationen af hurtige hærdetider, en 

smidigere konsistens, PCI Nanofug® Premium til et rigtigt 

„All-rounder“ produkt, der kan klare alle opgaver. Efter kun 

to timer er gulvet allerede trædefast – og på væggene er 

Nanofug® Premium et ligeså overbevisende valg.

Nanofug® Premium er velegnet til fugning af alle typer  

keramiske fliser, glasfliser, konglomerater og natursten,  

der er følsomme over for misfarvninger. Produktet  

anbefales særligt til svagt og ikke sugende fliser, som  

er de typer af fliser som anvendes oftest i dag. Den  

meget fine mørtelstruktur og den stærke vedhæftning til 

fugens sider betyder, at denne fleksible fugemørtel passer 

perfekt ind i trenden med stadig smallere fuger.

Oversigt over alle fordelene:

• Til indendørs og udendørs brug på vægge og gulve

• Til fugebredder på mellem 1 og 10 mm

• Smidig konsistens og nem påføring

• Hurtighærdende, lang bearbejdningstid på 40 minutter, 

trædefast efter ca. to timer

• Fin overflade og flotte farver til æstetisk krævende  

projekter

• Let at rengøre, takket være EASY-TO-CLEAN effekten 

- nem afvaskning

• Ekstra modstandsdygtig over for syreholdige  

rengøringsmidler

• Dokumenteret forbedret beskyttelse mod visse  

skimmelsvampe og mikroorganismer

• I overensstemmelse med DIN EN 13888:2009, klasse 

CG2 WA

• Meget lav emission, GEV EMICODE EC1 Plus R

• Kan opbevares i 12 måneder i en 5-kg-spand, som  

kan genforsegles 
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Universalt flisesystem

Grunder 1 PCI Gisogrund® 404
Specialgrunder til sugende 
og ikke sugende underlag

PCI Gisogrund®

Kunstharpiksdispersion 
til grunding, forsegling, 
støvbinding m.v.

Spartelmasse gulv 2 PCI Periplan®

Gulvflydespartel til underlag 
for keramiske fliser, tæpper 
m.m.

Spartelmasse væg 3 PCI Pericret®

Udjævningsmørtel til gulv, 
væg og loft

Membran og 
tætningsbånd 
til badværelser 
og brusekabiner

4

4a

Vi tilbyder forskellige membraner og løsninger til fugtisolering, når vores 
systemer skal anvendes i badeværelser og brusekabiner. 
Hvis du har brug for teknisk rådgivning, henviser vi til vores websted,  
eller du kan kontakte din PCI-salgsrepræsentant.

Fliseklæber 5 PCI Nanolight®

Universal letvægtsfliseklæ-
ber til alle underlag og alle 
keramiske fliser

5* PCI Flexmörtel® S2
Højfleksibel fliseklæber til 
alle keramiske belægninger

Fugemørtler 6 PCI Nanofug® Premium
Fleksibel fugemørtel især til 
belægninger af porcellanato 
og hårdtbrændte klinker

PCI Nanofug®

Universal fleksibel fuge-
mørtel til alle keramiske 
belægninger

Elastisk fuge 7 PCI Silcoferm® S
Universal silikonefugemasse 
til inde og ude

Supplerende produkter til systemet

8 PCI Pecilastic® U
Vandtæt og spændingsabsor-
berende membranunderlag til 
keramik, mosaik og naturs-
tenbelægninger

9a PCI Apogel® SH
Silikat-injiceringsharpiks 
til injicering af revner i 
betongulve – slidlag

9b PCI Apogel® Dübel
Dyvel til forankring 
af revner i slidlag 
der skal injiceres  

1

1

3

8

5*

4
5

6

6

7

5

6

7 9a

9b4

5*

4a
1

2

Nyhed!
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Altan- og terrassesystemer

Spartelmasse 1 PCI Nanocret® R2
Universal, hurtighærdende, polymermodificeret, fiberforstærket mørtel til 
reparation, reprofilering og udjævning

Membran og tæt-
ningsbånd

2 PCI Seccoral® 2K Rapid
Hurtighærdende, vandtæt, fleksibel svummemørtel til tætning af kera-
miske belægninger, af kælderydervægge og fundamenter

2a PCI Pecitape® 120
Tætningsbånd til bassiner, vådrum og udendørs terrasser

Fliseklæber 3 PCI Flexmörtel® S2
Højfleksibel fliseklæber til alle keramiske belægninger

Alternativ
PCI Nanoflott®

Universal letflydsklæber til industribelægninger, balkoner, terrasser spe-
cielt til fine hårdtbrændte klinker

PCI Rapidflott®

Hurtigafbindende letflydsklæber til klæbning af keramik og hårdtbrændte 
klinker på betongulve og slidlag

Fugemørtler 4 PCI Nanofug® Premium
Fleksibel fugemørtel især til belægninger af porcellanato og hårdtbrænd-
te klinker

PCI FT® Megafug
Hurtighærdende, cementbaseret fugemørtel til fugning af keramiske 
fliser og klinker

Elastisk fuge 5 PCI Silcoferm® S
Universal silikonefugemasse til inde og ude

1

1 3

4 5

42a

2a

2

2

Nyhed!
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PCI Augsburg GmbH 
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
www.pci-danmark.dk

PCI produkter forhandles af 
EMKA Kemi ApS i Danmark. 
Se også, www.emkakemi.dk




