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Natursten - et økologisk, eksklusivt
og værdifuldt byggemateriale
Natursten bidrager til tidens trend om

efterhånden ca. 20 % . Med moderne

udblomstringer og misfarvninger i vid

en sund bolig og giver huset eller

logistik er det muligt at hente natursten

udstrækning undgås. Helt undgås kan

lejlig-heden en umiskendelig, naturlig

fra hele verden.

karakter og en speciel atmosfære. Hver

de dog aldrig på grund af den beskaffenhed og struktur, som findes i natursten.

enkelt natursten er unik. Det forklarer det

Ved lægning af natursten er det nød-

Oplysninger om test og egenskaber for

eksklusive ved disse belægninger, og

vendigt at kende egenskaberne hos

stenene findes i de gældende stand-

det er det, som gør dem så værdifulde.

den naturstenstype, der skal lægges.

arder. Egenskaber som f.eks. vand-

Dette forholdsvis ressourcekrævende

Brugen af natursten i byggeriet afhænger

optagelse, frostresistens, trykstyrke,

materiale er dog ikke en luksus, hvis man

af naturstenstypernes styrkeegenskaber.

slagstyrke og slidstyrke beskrives nøje i

ud over de æstetiske fordele også ser

Materialerne, der anvendes til lægning

DS/EN52100 og efterfølgende indtil DS/

på kvalitet og stabilitet. Af alle flise- og

og fugning, tilpasses de særlige krav

EN52112.

naturstensbelægninger udgør keramiske

for natursten med hensyn til kvalitet

fliser ca. 80 % og naturstensbelægninger

og specifikke egenskaber. Derved kan
3

Natursten og deres egenskaber
Natursten er naturligt opståede

af de forskellige størkningsprocesser

bygningsværker eller som tagplader til

geologiske materialer. Det er sten,

skelner man mellem dybdebjergarter

beskyttelse af bygninger mod påvirkning

som er dannet gennem en størknings-,

og vulkansten. De meget faste dybde-

fra vejrlig. De kan også anvendes som

aflejrings- og omdannelsesproces.

bjergarter, f.eks. granit, syenit, diorit og

gulvfliser.

Gennem aflejring i forskellige lagtykkelser

gabbro er der i reglen ingen problemer

og perioder på millioner af år opstår

med. Granit er meget tæt, frostbestan-

På grund af store tryk- og tempera-

der forskellige farver, strukturer, korn-

digt og uimodtageligt overfor snavs, og

turpåvirkninger ændrer de oprindelige

størrelser, nuancer og fossilmineraler hos

kan anvendes udendørs. Afhængig af

bjergarter sig, og der opstår metamorfe

den enkelte sten. Ved valg af stentype

hvorledes de er opstået, kan vulkansten

bjergarter. Det medfører f.eks. en

viser en vareprøve således kun sten-

være meget faste, f.eks. ryolit (porfyr),

omdannelse af magmatiske bjergarter til

ens omtrentlige farve og struktur. Der

diabas, dolerit, og basalt, der bruges

gnejs eller serpentinit eller af kalksten til

gives ingen garanti for at det bestilte og

som brosten. Vulkansten kan dog også

marmor.

leverede materiale svarer nøjagtigt til

være meget porøse, som f.eks. tuff.

prøven. Derfor skal struktur og styrke-

Sedimentsten er opstået ved forvitring,

Lerholdige bjergarter bliver til skifer og

forskelle testes inden udlægning, even-

nedbrydning og aflejring af eksisterende

sandsten til kvartsit. Kvartsit egner sig

tuelt skal der lægges og sorteres en

sten, og er så senere blevet sammen-

ligesom granit til anvendelse udendørs.

mindre prøveflade.

presset. Derved opstår sedimentsten,

Hvis lerindholdet i aflejringsstenene er

f.eks. kalksten som Solnhofener plader,

større end andelen af kvartssand, så

Styrkeegenskaberne hos natursten vari-

dolomit og gips, eller konglomerater

opstår der særdeles smukt strukturerede

erer, afhængig af hvorledes stenene er

f.eks. breccier, sandsten, skifer eller

sten, som f.eks. glimmerkvartsit eller

opstået og af den geologiske udvikling.

kalksandsten.

glimmerskifer. På grund af de lave styr-

Det er styrkeegenskaberne, der er

keegenskaber kan disse stentyper kun

bestemmende for de enkelte materialers

De finere sedimentstenstyper som

anvendes indendørs som vægbeklædn-

anvendelsesområder og lægningsteknik-

f.eks. sandsten, sandskifer og skifer er

ing. En særlig egenskab hos marmor er,

ken. Magmatisk sten er opstået ved

populære byggematerialer til restaurering

at den kan være transparent, som gør at

opsmeltning i jordens indre. På grund

af værdifulde, gamle bevaringsværdige

den skal lægges særlig omhyggeligt.
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Lægning af natursten
En vigtig egenskab hos natursten

kan bl.a. udløses af fugt, der trækker op

farven er tilpasset PCI Carrafug. For at

er porøsiteten, som påvirker vand-

i stenen. Derfor skal man ved lægning af

undgå misfarvninger i randområderne

optagelsen og dermed vedhæftningen.

kapillaraktive naturstenstyper som f.eks.

og de frygtede "fedtrander", anbefaler vi,

Magmatiske og metamorfe stentyper

kalksten, marmor og porøst granit sørge

at tætningsmaterialet glattes med PCI

skal altid lægges med en kunststof-

for, at der ikke finder fugtpåvirkning sted

Glittemiddel, mens det stadig er friskt.

modificeret fliseklæber. Hvis stenene

nedefra. PCI tilbyder med Carrasystemet

lægges i et jordfugtigt mørtellag, kræves

et komplet sortiment til lægning

der en ekstra hæftebro.

af natursten.

En undtagelse er de klassiske marmor-

De hvide PCI fliseklæbere er egnede til

typer, som er uproblematiske med

gennemskinnelige naturstensbelæg-

hensyn til vedhæftning og ikke kræver

ninger og kan således anvendes

kunststofmodificerede fliseklæber-

universalt. De grå mørtler anvendes

systemer. Sedimentsten kan med hen-

derimod til ikke gennemskinnelige

syn til vedhæftning sammenlignes

naturstensplader. Det overskuelige

med marmor. Ved lægning på opvar-

produktsortiment letter indkøbet og

mede cementgulvkonstruktioner skal

bidrager til optimering af lageret - uden

der dog anvendes en kunststofmodifi-

man skal undvære et bredt anvendelses-

ceret fliseklæber for at undgå deforma-

spektrum. Carra-fliseklæberne kom-

tioner. Ved lægning i et jordfugtigt

pletteres med PCI Carrafug, som er

mørtellag kræves der ikke en ekstra

en cementholdig specialfugemørtel.

hæftebro.

Endvidere findes PCI Carraferm, en
elastisk fugetætningsmasse, til fuger

Hurtigt afbindende klæbesystemer

mellem natursten og lodrette elementer,

forhindrer udblomstringer, og tendensen

søjler, støtter og vægge. PCI Carraferm

til misfarvning reduceres. Misfarvninger

er udviklet specielt til natursten, og
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Lægning af natursten
på trinlydsisolering
I entréer og trappeopgange kan spredning af trinlyd
formindskes betydeligt med den trinlydsdæmpende
isolering PCI Polysilent Plus.

Udligning af ujævnheder i underlaget
Ujævnheder kan udlignes med PCI Periplan.

Lægning og klæbning af isoleringsplader
På underlaget, som skal være bæredygtigt og jævnt, klæbes
den trinlydsdæmpende plade PCI Polysilent Plus med den
fleksible fliseklæber PCI Nanolight eller PCI Nanoflott. For
at undgå lydbroer mellem underlag og klæber skal stødene
(samlingerne) dækkes med klæbebånd, når den trinlydsdæmpende plade PCI Polysilent Plus er lagt.

Lægning af natursten
Derefter kan naturstenspladerne klæbes direkte på den trinslydsdæmpende plade PCI Polysilent Plus med et af følgende
alternativer:
	PCI Carraflex - hvid fleksibel tyndtlagsklæber
	PCI Carrament - hvid eller grå tyndtlags- og letflydsklæber
	PCI Carraflott NT – hvid tyklagsklæber
Efter seks timer kan naturstensbelægningen fuges med
specialfugemørtel PCI Carrafug. Hjørne- og forbindelsesfuger
skal fuges med en elastisk fuge.
Til dette formål kan anvendes silikonetætningsmasse PCI
Carraferm, som farvemæssigt er afstemt med cementfugen.
Trinlydsisolering
Trinlydsdæmpning med PCI Polysilent Plus er fremragende
til hindring af trinstøj i bygninger, f.eks. i forbindelse med
renovering af ældre ejendomme eller i hotelgange. Den
lave opbygningstykkelse og den betydelige reducering af
trinstøj under naturstensbelægninger taler for den alternative
trinlydsdæmpning. På grund af PCI Polysilent Plus-pladernes
specielle overflade kan natursten i forbindelse med PCI
Carra-systemet lægges med god vedhæftning og uden
misfarvninger.
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Natursten
- lægning i vådrum
Med en vandtæt membran af PCI Lastogum eller PCI Seccoral

Rustdannelse

2K Rapid er konstruktionen permanent beskyttet mod fugt.

på en marmor-

Samtidig er naturstenene beskyttet mod misfarvninger.

breccie, som

Misfarvninger kan bl.a. udløses af vand, der trækker op i

er opstået på

stenen. I forbindelse med lægning af kapillaraktive natursten,

grund af vand,

f.eks. marmor, skal man derfor sørge for, at materialet ikke kan

der er trængt

påvirkes af fugt fra underlaget.

ind i stenens
kapillarporer.

Misfarvninger
I vådrum kan der på grund af fugtbelastning på natursten
opstå misfarvninger (udblomstringer). Billedet til højre viser
rustdannelse på en marmorbreccie, som er opstået på
grund af vand, der er trængt ind i stenens kapillarporer. Ved
valg af natursten skal man være særlig opmærksom på,
om stenene er egnede til vådrum.

Tætning
Væg- og gulvarealer i privat beboelse, som udsættes for
vandbelastning ved normal brug, beskyttes mod fugt med
vandtæt, fleksibel PCI vådrumssystem med membranen
PCI Lastogum.
Væg- og gulvarealer i bruserum med en høj belastning
(f.eks. offentlige bruserum) beskyttes med membranen
PCI Seccoral 2K Rapid.

Lægning og fugning af naturstensfliser
Efter tætning kan der påklæbes kalibrerede natursten på
den tørre membran med den fleksible tyndtlagsklæber
PCI Carraflex. Med specialfugemørtel PCI Carrafug, som
fås i forskellige farvenuancer kan fuges fra 1-8 mm. Som
elastisk fuge ved hjørne- og tilslutningsfuger anvendes PCI
Carraferm, der leveres i afstemte farver efter fugemørtlen.
Vådområder - Vådzone
Tætning med PCI Lastogum eller PCI Seccoral 2K Rapid
under naturstensbelægningerne beskytter underlaget
permanent mod fugtpåvirkning. Anvendelsesområder
er f.eks. bruserum i lejligheder, huse, hotelværelser,
plejehjem og sygehuse.
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Natursten - korrekt lægning
på gulve med gulvvarme
Absorberende natursten er uproblematiske med hensyn
til vedhæftning og kræver ikke kunststofmodificerede
fliseklæbere. I forbindelse med lægning på opvarmede
cementafretningslag bør der dog af hensyn til deformering
anvendes en kunststofmodificeret klæber.

Forbehandling af underlag
Slebne anhydrit- og sugende cementafretningslag grundes
med en vedhæftnings- og beskyttelsesgrunder PCI Gisogrund
eller med en lyngrunder PCI Gisogrund Rapid.

Klæbning af fliser
Når grunderen er tør, kan de kalibrerede naturstensbelægninger i vid udstrækning klæbes hulrumsfrit med den hurtigt
afbindende tyndtlags- og letflydsklæber PCI Carraflott NT
(hvid). Til lægning af naturstensbelægninger med en mellemlagsklæber anvendes PCI Carrament (hvid eller grå).

Fugning
Naturstensbelægningen kan betrædes efter ca. 6 timer og
fuges med specialfugemørtel PCI Carrafug uden risiko for
misfarvninger.

Elastisk fugning
Hjørne- og tilslutningsfuger afsluttes med en elastisk
silikonetætningsmasse PCI Carraferm, der leveres i passende
farvenuancer.
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Natursten - klæbning
på træunderlag
Træ er ikke et uproblematisk underlag for natursten. Grunding,
klæbning og fugning skal udføres omhyggeligt for at opfylde de
store krav, der stilles.

Klæbning direkte på træunderlag
Med den glatte side af tandspartlen påføres der et kontaktlag
af specialfliseklæber PCI Collastic på underlaget.
Derefter påføres specialfliseklæberen PCI Collastic og
naturstenene fastklæbes.

Alternativ: Lægning/påklæbning af trinlydsog
spændingsudlignende måtte
Slebne træunderlag grundes med specialgrunder PCI
Gisogrund 404 og tørrer, indtil der er dannet en klæbefri film.
Ubehandlede (rå) planker skal efter ca. 20 minutter grundes
igen med PCI Gisogrund 404. Ujævnheder i underlaget
udlignes med træspartelmasse PCI Periplan Extra i lagtykkelser fra 10 - 20 mm. Plane underlag kan pålægges
trinlyds- og spændingsudligningsmåtten PCI Polysilent Plus.
Derefter kan naturstenspladerne påklæbes med et af følgende
produkter:
	PCI Carraflex – fleksibel tyndtlagsklæber (hvid).
	PCI Carraflott NT - tyndtlags- eller letflydsklæber (hvid).

Elastisk fugning af hjørne- og tilslutningsfuger
Når fliseklæberen er tør kan naturstensbelægningen fuges
med specialfugemørtel PCI Carrafug i den ønskede farve.
Til hjørne- og tilslutningsfuger anvendes silikonetætningsmasse
PCI Carraferm i passende farvenuancer.
Træunderlag
Træunderlag er på grund af problemer med f.eks.
kvældning og svind et kritisk klæbeunderlag og bør derfor
kun belægges med natursten i privatboliger eller områder
med lav belastning. Gulvene skal være faste og stabile og
må ikke bøje. Løse eller fjedrende planker skal skrues fast.
Limede parketgulve skal slibes, inden pladerne lægges.
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Klæbning af natursten
på terrasser og balkoner
Tætte natursten, som f.eks. granit eller kvartsit egner sig
til udendørs brug. Til klæbning af vedhæftningskritiske
natursten med ringe vandoptagelse er det vigtigt at bruge
en fliseklæber med god vedhæftning. Mellemlagsklæber
PCI Carrament kan udligne tolerancerne i fliserne uden
ekstra hæftebro.

Etablering af tilstrækkeligt fald
Ved utilstrækkeligt fald på beton eller gamle belægninger
(mindst 1,5 %) etableres der et nyt frostsikkert slidlag med
fald med PCI Repahaft som klæbelag og den hurtighærdnende færdigmørtel PCI Novoment M1 plus N. Tætningen
foregår i to arbejdsgange med tætningsmembranen PCI
Seccoral 2K Rapid.

Påføring af fliseklæber
Med buttering-floating metoden kan tolerancer i tykkelsen
på naturstenspladerne eller ujævnheder i underlaget på op
til 15 mm udlignes. Mellemlagsmørtel PCI Carrament (hvid
eller grå) påføres i den nødvendige lagtykkelse, og naturstenspladerne lægges i klæberen med let skubbende bevægelser.
Kalibrerede naturstensplader kan i vid udstrækning lægges
hulrumsfrit med tyndtlags- og letflydsklæber PCI Carraflott
(hvid).

Fugning af natursten
Når mellemlagsklæber PCI Carrament er hærdnet, fuges
naturstensbelægningen med specialfugemørtel PCI Carrafug
til fugebredder fra 1 - 8 mm, med PCI FT Megafug til
fugebredder fra 2 - 10 mm eller ved større fugebredder
med en almindelig cement-kvartssand-blanding.
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Kunststen
- klæbning og fugning
Af naturstenstilslag og kunstharpiksbindemidler kan der
laves forbløffende ægte efterligninger af naturstensstrukturer,
såkaldt agglomerat-marmor. Men kunststen og natursten
opfører sig vidt forskelligt. Kunststensplader optager
mere fugt fra fliseklæberen, og der er tendens til krumning.
Derfor er der behov for hurtigafbindende fliseklæbere!

Etablering af plane underlag
Plane underlag fremstilles med hurtighærdnende materialer,
f.eks. cementmørtel PCI Novoment Z1 eller færdigmørtel
PCI Novoment M1 plus N. På grund af hurtig binding af
blandevandet afgives der i forbindelse med hærdningsprocessen ingen fugt til den deformeringsfølsomme
kunststen. Indendørs udlignes eksisterende, ujævne
underlag med PCI Periplan CF 35.

Lægning af fliser
Til klæbning af kunstharpiksbundne fliser kræves der, på
grund af øget fugtighedsoptagelse, en hurtigafbindende
fliseklæber. Hurtighærdnende letflydsklæber PCI Rapidflott
sikrer en fremragende vedhæftning samt stort set hulrumsfri
lægning.

Fugning af kunststen
Når mørtlen er hærdnet fuges kunststensbelægningen med
specialfugemørtel PCI FT Megafug. Hjørne- og tilslutningsfuger
udføres med en elastisk fuge, silikonetætningsmasse
PCI Silcoferm S, der leveres i passende farvenuancer.
Kunststen
På grund af sin høje varmeudvidelseskoefficient og
fugtoptagelse er kunststen kun betinget egnet til
udendørs brug. Oplysninger fås hos producenten.
Kunstharpiksbundne fliser er forskellige, hvad angår
fugtoptagelse. Tendensen til deformering afhænger af
naturstensagglomerat, pladestørrelse og pladetykkelse.
Agglo-marmor Verde Alpi, som har øget tendens til
deformering, kræver særlig behandling. Til klæbning af
denne kunststen anbefales en reaktionsharpiksklæber
f.eks. PCI Collastic eller PCI Durapox NT Plus.
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Terrakotta - klæbning og fugning

Terrakotta - fliser af brændt ler - er en særdeles værdifuld
gulvbelægning. Naturtro og formskøn, økologisk og dog
holdbar, rustik og samtidig elegant - en klassiker indenfor
boligkulturen.

Klæbning af terrakotta
Ved klæbning af terrakottabelægninger i tykkere lag
anvendes PCI Carrament. Med dertil egnet spartel spartles
der et tyndt kontaktlag på underlaget. Klæberen trækkes
på det friske lag, og fliserne pålægges med let skubbende
bevægelser.

Fugning af terrakotta-belægninger
Manuelt: Med gummiskraber eller fugejern fyldes fugerne
på terrakotta-belægningen med fugemørtel PCI FT Megafug
og aftrækkes diagonalt.
Maskinelt: Fugemørtel PCI FT Megafug udbringes på flisebelægningen. Fugemørtel PCI FT Megafug arbejdes ind i
fugerne. Til dette formål er f.eks. Hexa-maskinen fra Zawe
velegnet.

Efterfølgende afvaskning af
terrakottabelægningen
Overskydende fugemørtel fjernes med gummiskraber.
Terrakotta-belægningen vaskes efterfølgende med svampebræt, og derefter skal den tørre.

Elastisk fugetætning
Hjørne- og tilslutningsfuger udføres med en elastisk silikonetætningsmasse PCI Silcoferm S, der leveres i passende
farvenuancer.
Terrakotta
Fagfolk siger: "Terrakotta lever". Denne særegenskab skal
der tages hensyn til ved lægning af terrakottabelægninger.
Omhyggeligt håndværksarbejde af fagfolk, egnede klæbematerialer og værdibevarende pleje garanterer vedvarende
eksklusiv skønhed på alle underlag indendørs og udendørs.
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Skifer - klæbning og fugning
Skifer er lerbjergarter som er blevet

Klæbning af skifer

Elastik fugning

omdannede gennem bjergdannelse

Det til tider høje indhold af kulstof og olie

Hjørne- og tilslutningsfuger udføres

ved høje temperaturer og trykforhold.

kan give problemer ved påklæbningen.

med en elastisk silikonetætningsmasse

Omdannelsen har givet laminar struk-

Såfremt man skal klæbe en ukendt skifer

PCI Carraferm, der leveres i passende

turer, så stenmaterialet umiddelbart

kan vores konsulenter være behjælpelige

farvenuancer.

fremstår hårdt, men har svage laminare

med at anbefale den bedste klæber og

zoner, så man kan bryde bjergarten

måske fraråde at benytte den aktuelle

i flager. Det har gjort, at bjergarten i

skifer. Normalt anbefales PCI Carrament

århundreder har været brugt som

som påføres med egnet spartel i et tyndt

byggemateriale til tage og belægninger.

kontaktlag på underlaget. Klæberen

Da man imidlertid ofte har haft et højt

trækkes på det friske lag, og fliserne

indhold af organisk stof i lermaterialet,

pålægges med let skubbende bevægel-

har mange skifertyper et højt indhold

ser. Alternativt kan PCI Carraflott eller

af kulstof og kan have et relativt højt

PCI Nanolight anvendes.

olieindhold (olieskifer). Derfor er skifer
ofte meget mørkt og nogle gange endda

Fugning

helt sort.

Skifer belægninger kan betrædes efter
ca. 6 timer og fuges med specialfugemørtel PCI Carrafug med minimal
risiko for misfarvninger.
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Natursten
- rengøringsmuligheder og plejetips
Naturstensbelægninger kan sammenlig-

Ludholdige produkter (pH-værdi

net med keramik være overordentlig

7-14 alkalisk) løsner og fjerner organiske

ikke danner en film, kan altid anv-

modtagelige for snavs. Derfor kræver

forureninger, som f.eks. almindelig

endes uden problemer. Egenskaber:

natursten særlig pleje og rengøring.

snavs, planteolie og -fedt, plejemiddel-

Vandopløselig, renser og plejer, ingen

For at den valgte belægning ikke

film, lette voksfilm (virker ikke ved

udfældning, farveopfriskende.

indenfor ret kort tid skal komme til at se

cementslør, kalk, rust etc.).

	Tilsætningsstoffer til vaskevandet, som

Misfarvninger, som er opstået på grund

"gammel" ud, skal den med jævne
mellemrum rengøres, plejes og eventuelt

Opløsningsmiddelholdige produkter

af bestanddele i selve naturstenen, eller

imprægneres med specialprodukter.

(indeholder benzin o.l.) løsner og fjerner

metalpartikler eller oxidationsprodukter

De rigtige produkter giver rene belæg-

organiske forureninger, som f.eks.

under transporten eller på byggeplad-

ninger og er med til at bevare værdien.

mineralsk olie, syntetisk fedt, harpiks,

sen, kan ikke repareres og kan for det

En ubehandlet belægning kan blive

klæbemidler, tjære, vokslag, maling

meste ikke fjernes igen. Efterfølgende

misfarvet af mange forskellige årsager.

(virker ikke ved cementslør, kalk, rust

afslibning og polering har dog givet

Det er yderst sjældent, at farveændrin-

etc.)

resultat på marmor og kalksten. På dette
område findes der specialistfirmaer.

gen neutraliseres, når belægningen
er tør.

Andre produkter (specialrengørings-

Rengøringsmiddelindustrien tilbyder

midler) anbefales til specielle forure-

Til imprægnering findes der til indendørs

en række naturstensplejemidler til

ninger, som f.eks. alger, fugtskjolder,

og udendørs brug silikone- eller silikone-

fjernelse af forurening, men de kan

misfarvninger. N.B. Da talrige natursten

holdige produkter med meget lang

alle først anvendes, når man kender

(f.eks. kalksten) ikke kan tåle syre,

holdbarhed. Disse imprægneringsmidler

forureningens art og der er gennemført

anbefales det indtrængende, at der

er diffusionsåbne, stort set farveneutrale

en test på et ikke synligt sted.

kun anvendes specielt udviklede

og anvendes også til polerede flader.

Misfarvninger kan så delvist fjernes

naturstensrengørings- og plejemidler.

Akrylat- eller voksholdige forseglinger
egner sig primært til indendørs brug

med et egnet middel, eller i det mindste

Pleje

og kun til ru flader. De er filmdannende,

Det er nødvendigt at anvende pleje-

farveintensiverende, skinnende og har en

Rengøring

produkter til at opfriske og bevare

begrænset holdbarhed.

Syreholdige produkter (pH-værdi

farverne. Ved normal tilsmudsning

	PCI produkter

1-7 sur) løsner og fjerner uorganiske

tilsættes rengøringsmidlet til vandet.

	PCI Gulvplejerens

forureninger, som f.eks. cementslør,

Til mere hårdnakkede pletter er det

	PCI Grundrens - Intensiv

mørtelrester, kalkaflejringer, udblom-

nødvendigt at anvende midlet ufortyndet.

	PCI Naturstensimprægnering

stringer, rust (virker ikke ved olie, fedt,

	Filmdannende tilsætningsstoffer skal

reduceres.

voks, forsegling). De har imidlertid også

kun anvendes i specielle tilfælde.

for det meste en skadelige virkning på

Egenskaber: robust overflade,

naturstenen.

opfriskning af glans, eventuel risiko
for glatte gulve.
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	PCI Naturstensplejerens

Referencer

	Golf og Wellness Center, Rømø
	Dansk Sygeplejeråd, København
	Nuuk Universitet, Grønland
	Luksusvilla, Ry
	Nacka centrum, Stockholm
	Vällingby centrum, Stockholm
	Galleria, Karlstad
	Filippa K, Göteborg
	Avalon hotell, Göteborg
	Stovner Kirke, Norge
	Opera Nye, Oslo
	Radisson SAS Hotel, Hamburg
	KaDeWe, Berlin-Wilmerdorf
	Luxusliner Oriana, London
	Markgrafenbad, Badenweiler
	Rådhus Center, Dessau
	Ostseeklinik, Dierhagen
	Levante-Haus/Hyatthotel	Nasszellen der Gästezimmer,
Hamburg
	Neurologisches Rehazentrum,
Aichenbach
	Müller-Drogeriemarkt, Weinheim
	Film- und Medie Center, Ludwig
	AOK Verwaltungsgebäude, Rostock
	Hovedbanegård, München
	Hypo-Bank, Arabellapark, München
	BMW Formenzentrum, München
	Arlberg-Well.com Center, St. Anton WM Halle
	Kempinski Grand Hotel, Helligendamm
	Bundesgartenschau, München
	Yachthafen “Hohe Düne”, Rostock
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Tabeloversigt - lægning af natursten

Farvefølsomme
KALIBREREDE natursten
Gennemskinnelige

Ikke-gennemskinnelige

PCI Carraflex

PCI Carraflott NT ++

PCI Carrament hvid

PCI Carraflex

PCI Carraflott NT ++

PCI Carrament hvid

PCI Carrament hvid

PCI Carraflott NT ++

PCI Carrament hvid

PCI Carraflex

PCI Carraflott NT ++

PCI Carrament hvid

PCI Carrament hvid

f.eks. solnhofener
natursten

PCI Carraflex

f.eks.
granit, porfyr, altakvartsit

PCI Carrament hvid

PCI Carraflex

f.eks.
jura-marmor

PCI Carrament hvid

Støbeasfaltbelægning**

PCI Carraflott NT ++

UNDRERLAG
Indendørs

Gamle naturstens- og
keramikbelægninger+

PCI Carrament hvid

f.eks.
carrera-marmor

Slebet anhydritgulv*
(med og uden
gulvvarme)

Farvefølsomme
IKKE KALIBREREDE natursten

Porebeton*
Letbeton*
Pimpstensbeton*
Gipspuds*
Kalkgipspuds*

Spånplader

Cementgulv*
Cementpuds*
Kalk-cementpuds*

PCI Carraflott NT ++

In-situ støbt beton*
Betonelement*

PCI Carraflex

Stål

PCI Carrament hvid

UNDRERLAG
Indendørs og udendørs

PCI Collastic

** Grunding med PCI Gisogrund eller PCI Gisogrund Rapid er nødvendig.
** Grunding med PCI FL Grunder 303 eller PCI Gisogrund 404.
+

Grunding med PCI FL Grunder 303; Udenfor anvendes PCI FL Grunder 303
eller PCI Gisogrund 404 sammen med PCI Seccoral.

++ Kun til gulve.
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Produktoversigt

PCI Gisogrund

PCI Gisogrund Rapid

PCI Gisogrund 404

Til væg og gulv.
Fugtighedsspærrende
grunding af gipspuds,
gipslofter, gipskartonplader, gipsfiberplader,
pore-beton, beton,
puds og murværk
som forbehandling før
fliselægning.

Til væg og gulv.
Fugtighedsspærrende
lyngrunder og
støvbinder til
underlag af beton,
gips, træplader,
puds, m.m.

Specialgrunder
til indendørs
og udendørs på
sugende og ikke
sugende underlag.
Til plankegulve,
træspånplader
samt OSB-plader.

PCI Lastogum

PCI Seccoral 2K Rapid

PCI Novoment M1 plus N

1-komponent, vandtæt,
fleksibel dispersionsmembran, som
anvendes under
keramiske belægninger
i vådrum.
ETA godkendt.

2-komponent, revneoverbyggende
tætningsmembran
til vandtætning
under keramiske
belægninger på
bygningsværker.
Til indendørs og
udendørs, væg,
gulv. ETA godkendt.

Færdigmørtel til hurtigt
hærdende afretningslag
på gulve hvor der efterfølgende skal pålægges
fliser og klinker. Anvendes
også til svømmende gulve
på isolering og med gulvvarmeslanger.

PCI Periplan CF 35

PCI Repahaft

PCI Collastic

Selvudjævnende, fiberarmeret, pumpeegnet
cementbaseret gulvflydespartel til underlag
for keramiske fliser,
tæpper m.m. Til
lagtykkelse fra 2-35 mm.

Effektiv cementbaseret
hæftebro til cementbundne
underlag og reparationsmørtel eller beton. Velegnet
ved udlægning af slidlag
og i forbindelse med
betonrenovering.

2-komponent, vandtæt,
hurtigt hærdende, formbar,
reaktionsharpiksklæber
til keramik og naturstensbelægninger.
Til klæbning på ikke
bærende, tørre ståldele.

PCI Carraflex

PCI Carraflott NT

PCI Carrament

Formbar naturstensklæber
til indendørs og udendørs,
væg og gulv. Til lægning af
natursten, specielt hvid og
jura marmor, på beton,
puds og slidlag.

Letflydsklæber til
hulrumsfri lægning af
naturstensbelægninger,
specielt ved profilerede
plader og ujævne
underlag. Kun til gulv.

Tyklagsmørtel til
klæbning af natursten
på trapper, balkoner og
terrasser. Til indendørs og
udendørs, væg og gulv.
Kan anvendes over
gulvvarme. Hvid eller grå.

PCI Nanolight

PCI Durapox NT Plus

PCI Carrafug

Letvægtsfliseklæber til
indendørs og udendørs,
væg og gulv. Universal, højfleksibel og hurtighærdnende
fliseklæber til alle underlag og
alle keramiske belægninger
samt visse natursten f.eks.
skifer.

Reaktionsharpiksbindemiddel
til lægning og fugning
af kemikaliebelastede
keramikbelægninger.
Til fugebredde fra
2-200 mm.

Special fugemørtel til
naturstenbelægninger.
Kan anbefales ved
gulvvarme, balkoner og
terrasser. Indendørs og
udendørs, gulv og væg.
Fugebredde 1-8 mm.

PCI Carraferm

PCI Silcoferm S

Silikonetætning til natursten.
Til lukning af forbindelsesog dillatationsfuger på
natursten, som er følsomme
overfor misfarvning.

Brugsklar, elastisk silikonefugemasse med storklæbeevne.
Til lukning af forbindelses- og
dilatationsfuger. Lugtneutral.
Til indendørs og udendørs brug.
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PCI produkter forhandles af
EMKA Kemi ApS i Danmark.
Se også, www.emkakemi.dk
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