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PCI Durapox® Premium
Epoxy fugemørtel der har de samme smidige
fugeegenskaber som cementbaserede fugemørtler




Nem påføring – selv med bare een hånd
Vask uden restslør med PCI Durapox® Finish
17 farver giver mulighed for individuelt design og udtryk

www.pci-augsburg.dk
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PCI Durapox® Premium

Legende let fugning og nem rengøring
Epoxyharpiksmørtlen PCI Durapox® Premium er specielt udviklet til fugning
af overflader, hvor udseendet er meget vigtigt, som f.eks. fliser, mosaik og

Så nem er forarbejdningen:

porcellanoto. Til kemikalieresistent og vandtæt lægning og fugning af vægog gulvbelægninger.

Premium – fordele
 Meget smidige fugeegenskaber som cementbaserede fugemørtler
 Smuk i 17 farvenuancer til individuelt design og udtryk
 Meget let at rengøre takket være „easy to clean – effekt“ og

modstansdygtig overfor syreholdige rengøringsmidler
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Fordele for håndværkeren ved forarbejdningen
 Lav lugt og UV-resistent
 Intet specialværktøj til fugning nødvendigt
 Meget let afvaskning uden restslør med rensemidlet PCI Durapox® Finish

Nemt at fuge uden restslør med PCI Durapox® Premium.
Fugemørtlen er nem at påføre med almindeligt
fugeværktøj. Det er ikke nødvendigt at anvende
specialværktøj som man normalt anvender til epoxyfuger.
Efter ca. 10 til 45 minutter kan den fugede overflade
afvaskes med et svampebræt og gøres helt rent.

Farveoversigt
Ny

Ny

11 Jasmin

43 Pergamon

02 Bahamabeige

23 Lysegrå

03 Caramel

16 Sølvgrå

Ny

55 Nøddebrun

21 Grå

Ny

57 Hjortebrun

22 Sandgrå

05 Mediumbrun

31 Cementgrå

41 Mørkebrun

19 Basalt
47 Antracit
40 Sort

De trykte farver kan variere fra de virkelige
farver på grund af trykkeprocessen.
Fugebredde 1 – 20 mm
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Før sidste vask sprayes PCI Durapox® Finish på
overfladen – ca. 60 min efter fugning. Alternativt tilsættes
Durapox® Finish (koncentrat) direkte til vaskevandet.
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Det sidste fugeslør fjernes med et svampebræt og
overfladen gøres helt rent.

PCI Durapox® Finish
Rensemiddel til epoxy fugemørtel
 500 ml sprayflaske (flydende)
 750 g spand (koncentrat som

tilsætning til vaskevand)
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