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Nyhed

PCI Novoment® Light
Færdigmørtel med lav egenvægt
Lav egenvægt – omkring 50 % lavere vægt end tradtionelle afretningslag
Hurtig afbinding – kan betrædes allerede efter ca. 6 timer, kan belægges med fliser efter ca. 1 døgn
� Lavt forbrug – ca. 10 kg/m² og cm lagtykkelse
�
�

www.pci-danmark.dk

PCI Novoment® Light

Afretningslagenes letvægtsklasse:
Nu med ekstra lav egenvægt og forbrug
Det nye produkt til særlige udfordringer:
PCI Novoment® Light giver hurtig og sikker udlægning
af afretningslag selv på statisk kritiske underlag.
På grund af den lave vægtfylde reduceres afretningslagets
egenvægt og er ikke længere et problem selv på en
svagere underkonstruktion, f.eks. på træbjælkelag
eller trægulve.
Novoment har lang bearbejdningstid men er aligevel
hurtig belægningsklar. Den enkle forarbejdning gør
færdigmørtlen velegnet til renovering af gamle bygninger
og tilbygninger.

Produktfordele
�	Lav

PCI Novoment® Light tillader lagtykkelser fra 20 til 80 mm og er
fugtbestandig – ideel til brug i permanent fugtige områder og på
underlag med fald.

På grund af den lave egenvægt forløber byggeriet hurtigt og uhindret,
selv ved mindre stabile underlag.
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egenvægt – omkring 50 % lavere vægt end
traditionelle afretningslag
� Hurtig afbinding – kan betrædes allerede efter
ca. 6 timer, kan belægges med fliser efter ca. 1 døgn
� Lang forarbejdningstid – men alligevel hurtig
belægningsklar
� Universelt anvendelig – ved lagtykkelser fra 20 til 80 mm
� Temperaturbestandig fra -30 °C til +80 °C
� Egnet til indendørs og udendørs brug
� Fugtbestandig – også velegnet til områder,
der er permanent fugtige
� Meget lav emission iht. GEV EMICODE EC1 PLUS
� Klassificeret iht. DIN EN 13813: CT-C20-F4

Yderligere glitning af overfladen er ikke nødvendig efter afretning og
bearbejdning med pudsebræt.

