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PCI – en kompetent partner
for have- og landskabsarkitekter
Professionelle sætter deres lid til PCI – og det med rette. PCI tilbyder førsteklasses produkter og velafprøvede systemer, omfattende service og naturligvis
pålidelige løsninger; der er selve fundamentet for en problemfri udførelse.
Som specialist i faget arbejder PCI kontinuerligt for at videreudvikle og forbedre
produkter, som hjælper have- og anlægsgartnere samt flise- og gulvlæggere
med et udføre et godt stykke arbejde. Produktionen foregår på tre fabrikker i
Tyskland: Augsburg, Hamm og Wittenberg – og vores produkter er udelukkende
rettet mod professionelle aktører. I denne brochure præsenterer vi vores specialprodukter til have- og landskabsdesign.
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Belægninger under åben himmel er
konstant udsat for store belastninger
PCI tilbyder perfekte løsninger som
gør det muligt, hurtigt at belaste
arealet fuldt efter lægning

Specialløsninger
til lægning
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Dræn- og lægningsmørtel

PCI Pavifix® DM

under naturstensfliser og betonsten
	Til vandgennemtrængeligt slidlag under natursten, fliser og

betonsten.

	Til vandgennemtrængelig lægningsmørtel til naturstens- eller

betonfliser.

	Til vandgennemtrængelig lægningsmørtel på kapillarbrydende

drænmåtter.

	Til arealer med fodgængertrafik og privat biltrafik.
	Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

Standfast reparationsmørtel

PCI Repafast® Tixo

Kvartssand til epoxydrænmørtel

Kvartssand DM 1–4

for belægningsarbejde med krav
om hurtig ibrugtagning

til balkoner og terrasser

	Til reparation af vandrette og skrånende flader, f.eks. ramper.
 Til arbejde under tidspres.
 Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til -10 °C).
 Til sætning af brøndringe.
 Til sætning af kantsten.
 Til sætning af brosten.
 Området er klar til brug kort tid efter belægningsarbejdet.
 CE-certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4
	Kan bruges som reparationsmørtel i lagtykkelser fra 10

 Kvartssand til udførelse af vandgennemtrængelige underlag af

epoxyharpiks.

 Kombineres med PCI Epoxigrund® Rapid eller PCI Epoxigrund®

390. Blandingsforhold: 25 kg Kvartssand til 1 kg PCI Epoxigrund®
Rapid eller PCI Epoxigrund® 390.
 Kornstørrelse 1 - 4 mm.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

til 100 mm.

	Kan bruges til sætning af brøndringe i lagtykkelser fra 25

til 150 mm.

	Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

PCI Pavifix® DM brugt som vandgennemtrængeligt
underlag til fliseklæber. Fliserne lægges vådt i vådt
på mørtlen.

PCI Repafast® Tixo til belægninger, hvor der er behov
for hurtig adgang for trafik.

PCI Repafast® Tixo til lægning af brosten ved lave
omgivelsestemperaturer.

Kvartssand DM 1-4 blandet med
PCI Epoxigrund® Rapid fordeles jævnt
og i en tykkelse på mindst 20 mm.

På bagsiden af flisen påføres en hæftebro af
PCI Carraflott® NT (S.11).

Naturstensflisen bankes på plads i det klargjorte
vandgennemtrængelige mørtellag.
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Myndighederne ønsker at begrænse
forseglinger af befæstede arealer
mest muligt. Med de vandgennemtrængelige fugemasser fra PCI er det
muligt at skabe drænende belægninger.
På denne måde kan størstedelen af
nedbørsvandet ledes direkte ned i jorden.

Vandgennemtrængelig
fugning
af brosten

6

Fugemørtel

PCI Pavifix® 1K Extra
til natur- og betonbrosten

 Til private områder med fodgængertrafik og lejlighedsvis biltrafik, f.eks.

parkeringspladser, havegange, indkørsler og terrasser.

 Til vandgennemtrængelig fugning af mosaikbelægninger, små og store





belægninger af natur- og betonbrosten samt klinker.
Kun egnet til vandgennemtrængelige underlags opbygninger.
Vandbestandig og kan udføres ved slæmning.
Til fugebredder fra 3 til 50 mm
Anvendelsesområder: Ude, gulve.

Forbehandling af naturstensbelægninger

PCI Pavifix® V

til overfladebeskyttelse ved fugning
 Til belægninger af natursten.
 Bruges før fugning med PCI Pavifix® CEM,

PCI Pavifix® PU og PCI Pavifix® 1K Extra (kun ved tør udlægning
og ikke hvor PCI Pavifix 1K Extra udføres ved slæmning).
 Anvendelsesområder: Ude, gulve.

PUR-fugemørtel

PCI Pavifix® PU
til natur- og betonbrosten

	Til vandgennemtrængelig fugning af belægninger af mosaik samt små

og store natur- og betonbrosten.

	Kun egnet til vandgennemtrængelige underlags opbygninger
	Til trafikarealer med moderat belastning, f.eks. stillegader i gamle bydele

med person- og lastbiltrafik.

	2-komponent.
	Til fugebredder fra 5 mm.
	Til gangtrafik: To sække sandblanding + én beholder med bindemiddel.
	Til områder med lejlighedstrafik: Én sæk sandblanding + én beholder

med bindemiddel.

	Anvendelsesområder: Ude, gulve.

Ved at påføre PCI Pavifix® V før fugning bliver det
lettere at fjerne fugerester fra stenene efter udført
arbejde, samtidigt med at naturstenens naturlige
udseende bevares.

Før arbejdet med PCI Pavifix® 1K Extra starter, mættes fladen fuldstændigt. Derefter fordeles materialet i
fugerne og arbejdes godt ind, før resterne fejes bort
med en blød kost.

2-komponent fugemørtel PCI Pavifix® PU egner sig
særdeles godt til fugning af belægninger med let til
moderat trafik, f.eks. torve.
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Stadigt mere ekstreme klimaforhold stiller
store krav til fugede brosten under åben
himmel. For at fugerne skal kunne modstå
belastningen, anbefaler vi brugen af cementbaserede fugemørtler fra PCI.
Fordele: Fugenmaterialet skyller ikke væk
ved kraftig regn, ingen forvitring og ingen
problemer med rengøring og fejning.

Cementbaseret
fugning af
brosten
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Cementfugemørtel

PCI Pavifix® CEM
til naturbrosten og naturstensfliser

 Til fugning af mosaikbelægninger samt små og store naturbrosten

sat i betonunderlag.

 Til fugning af flisebelægninger af natursten, f.eks. brudfliser, ved





brug af slæmmemetoden eller fyldning fra beholder eller pumpe.
Egnet til alle trafikerede arealer.
Vandtæt.
Til fugebredder fra 5 mm.
Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

Cementfugemørtel

PCI Pavifix® CEM Rapid
til naturstensfliser og naturbrosten

 Særligt egnet til fugning af belægninger af naturstensfliser, f.eks.

brudfliser på terrasser og i haver, lagt i mørtel.

 Til fugning af mosaikbelægninger samt små og store belægnin-

ger af natursten sat i betonunderlag, udført ved i hældning af
fugematerialet .
 Vandtæt.
 Til fugebredder fra 5 til 80 mm
 Også egnet til arealer med tungere belastning.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

PCI Pavifix® CEM hældes ud på arealet, der skal
fuges.

PCI Pavifix® CEM fordeles ned i fugerne med en
gummiskraber.

Ved rengøring bør vandstrålen holdes så vandret
som muligt over overfladen for at undgå, at fugerne
skylles ud.

Ved vandtæt fugning af brudfliser af natursten fordeles
den cementfugemørtlen PCI Pavifix® CEM Rapid i
fugerne ved hjælp af en egnet beholder.

Når mørtlen har sat sig (tjek med fingerspidsen),
fjernes overskydende mørtel med en murske/
fugeske.

Derefter vaskes arealet med et svampebræt.
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Uanset hvilket areal, der skal belægges
med natursten, er det vigtigt, at stenen
vælges og lægges med omhu. PCI tilbyder
pålidelige produktsystemer, hvor alle
enkeltprodukter, fra hæftegrunder til
fugemørtel, er nøje afstemt hinanden
for at sikre et førsteklasses resultat.

Lægning af
natursten
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Letflydsklæber

PCI Carraflott® NT
til følsomme naturstensbelægninger

O
 pfylder kravene til C2F S1 iht. DIN EN 12 004
 Til hulrumsfri lægning af kalibrerede naturstensbelægninger.
 Særligt egnet egnet til belægninger af natursten og kunststen,

som er følsomme overfor misfarvning eller deformering, f.eks.
Padang, Kashmir White, skifer, serpentinit og Agglo-marmor.
 Intet gennemskin af klæbelaget ved lyse naturstensfliser.
 Kan bruges som hæftebro til sikker lægning af naturstensfliser i
almindelig tyklagsklæbning.
 Vandtæt og frostbestandig.
 Hurtighærdnende.
 Klæbelagstykkelse: 3 til 20 mm.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

Middel- og tyklagsmørtel

PCI Carrament®
til klæbning af natursten

O
 pfylder kravene til C2F iht. DIN EN 12 004
 Til lægning af ukalibrerede naturstensfliser, hvor det er nødvendigt

at udligne tolerancer i flisetykkelsen eller ujævnheder i underlaget.

 Kan leveres i hvid farve for at undgå gennemskin af klæberlaget

ved lyse naturstensfliser.

 PCI Carrament grå er også egnet til lægning af klinker i

konstruktioner til spildevand.

K
 læbelagstykkelse: 5 til 40 mm.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.

Fleksibel tyndlags naturstensklæber

PCI Carraflex®
til naturstensbelægninger

 Opfylder kravene til C2F S1 iht. DIN EN 12 004 og „Retningslinje

for Flexmørtel“.

 Til lægning af kalibrerede natursten, særligt hvid marmor, i tyndt

klæbelag udført som tyndlagsklæbning.

V
 andtæt og frostbestandig.
 Lagtykkelse: 2 til 10 mm.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.

Med den hvide fliseklæber PCI Carraflott® NT kan der også udføres fliselægning
med følsomme naturstensfliser på en sikker måde.

Produkterne i PCI Carra-serien er tilpasset de specielle krav, der stilles til lægning af
natursten.
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Fugning af naturstensbelægninger kræver
produkter med specielle egenskaber. PCI‘s
tilbyder løsninger der er specielt tilpasset
behovene ved brug af naturmaterialer.

Fugning af
natursten
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Specialfugemørtel

PCI Carrafug®
til naturstensfliser

S
 pecialfugemørtel til naturstensfliser.
 Også til opvarmede gulve, balkoner og terrasser.
 Hurtighærdnende, kan vaskes efter kort tid, og kan betrædes





allerede efter ca. seks timer.
Forårsager ingen misfarvning i kanterne af følsomme natursten.
Hærdner uden revnedannelse.
Til fugebredder fra 1 til 8 mm
Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.

Silikone-fugemasse

PCI Carraferm®
til natursten

 Silikone-fuge til fugning af forbindelses- og dilatationsfuger

mellem materialer af natursten, uden at der opstår misfarvninger.

N
 eutralt afbindende (alkoxysystem).
 Til hele hjemmet: badeværelse, brusebad, toilet, køkken, kontor-

og erhvervsbyggeri, balkoner og terrasser.

 Elastisk, modstandsdygtigt over for vejr og vind, almindelige

rengøringsmidler samt desinfektionsmidler.

F
 arvetonerne er tilpasset fugemørtlen PCI Carrafug®.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.

Ved fugning af naturstensfliser bruges specialfugemørtlen PCI Carrafug®.

Ved at bruge PCI Carraferm® undgås misfarvning i randzonerne mellem natursten
og andre flader.
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Veje, betonarealer og industriarealer
skal som regel repareres så hurtig,
som det er muligt. De hurtighærdnende
mørtel- og spartelmasser fra
PCI garanterer korte reparationsog hærdetider, uanset årstid.

rolleyes / photocase.com

Hurtig
reparation af
trafikerede
arealer
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Standfast reparationsmørtel

PCI Repafast® Tixo
til trafikerede arealer og industrigulve

 il vandrette og skrå reparationsflader, f.eks. ramper.
T
Til arbejde under tidspres.
Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til -10 °C).
Hærdner hurtig, lavt svind.
Til sætning af brøndringe.
Til sætning af kantsten.
Til sætning af brosten.
CE-certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4
Kan bruges som reparationsmørtel i lagtykkelser fra 10
til 100 mm.
 Til sætning af brøndringe i lagtykkelser fra 25 til 150 mm.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
 Resistent over for brændstof, vejsalt og sulfater.










Flydende reparationsmørtel

Standfast reparationsmørtel til trafikerede arealer,
tåler temperaturer ved forarbejdning ned til -25 °C

PCI Repafast® Fluid

PCI Repafast® APS 40







 an bruges som flydende og selvudjævnende reparationsmørtel.
K
Til arbejde under tidspres.
Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til -10 °C).
Hærdner hurtig, lavt svind.
Til sætning af brøndringe, støbning i forskallinger og fugning af
brosten.
 Til forankring og fiksering af vejafmærkninger.
 CE-certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4
 Kan bruges som reparationsmørtel i lagtykkelser fra 10 til
100 mm.
 Kan bruges som støbemørtel i lagtykkelser fra 25 til 150 mm.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
 Resistent over for brændstoffer og vejsalt.

H
 urtighærdnende 3-komponent polymermørtel.
 Til hurtig reparation og udbedring af gulve og vejbelægninger.
 Til gulve i industrivirksomheder, kølehuse, bygninger i

Brøndkarm støbes fast med PCI Repafast® Tixo.

Med PCI Repafast® Fluid er det muligt at montere brøndkarme ved temperaturer
ned til -10 °C.

På grund af de selvudflydende egenskaber er PCI Repafast® Fluid let at forarbejde
og få ned i fugerne.

PCI Repafast® Tixo er særlig egnet til vandrette og skrå reparationsflader, f.eks. ramper,
når der er behov for hurtig genåbning for trafik.

til trafikerede arealer og industrigulve

til trafikerede arealer og industrigulve








fødevareindustri og parkeringshuse.
Høj trykstyrke allerede efter tre timer.
Stor modstandsdygtighed over for slag, friktion og kemikalier.
Til lagtykkelser fra 8 til 30 mm
Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
Kan forarbejdes ned til -25 °C
Resistent over for frost og vejsalt.
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Med hurtighærdende færdigmørtler og
afretningslag kan der på få dage, hurtigt
udføres bæredygtige og stabile underlag på
terrasser og balkoner. Og hurtighærdnende
reparationsmørtler sørger for plane og
jævne sokkel- og gulvflader. Med de
effektive produkter fra PCI kan de færdige
flader afleveres til kunden til aftalt tid og
klar til brug.

Fremstilling
af slidlag
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Hurtighærdnende slidlagsmørtel

Hurtigcement

PCI Novoment M1 plus N

PCI Novoment® Z3

	Hurtighærdnende færdigmørtel til cementbaserede gulve,

	Hurtigcement til fremstilling af hurtighærdnende, massive afret-

®

til slidlag og reparationer

afretningslag udført med klæbelag og afretningslag på plastfolie
eller isoleringslag.
	Efter ca. ét døgn er fladen klar til lægning af keramiske fliser.
	Kan betrædes efter 3 - 5 timer.
	Velegnet til gulvvarme.
	Også egnet til direkte brug og vedvarende vådbelastning.
	Kan anvendes som reparationsmørtel til gulve, hvor der arbejdes
under tidspres.
	Lagtykkelse: 20 til 80 mm til afretningslag udført med klæbelag;
30 til 80 mm afretningslag på plastfolie eller isoleringslag.
	Klassificering af afretningslag iht. DIN EN 13813: CT-C40-F7-A9.
	Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

Flydende, hurtighærdnende cementmørtel

PCI Novoment® M1 Fluid
til slidlag og reparationer

	
Hurtighærdnende, kan betrædes efter ca. 3 timer.
	
Kan efter kort hærdnings tid belægges med fliser.
	
Selvudtørrende, kan påføres vådrumsmembran dagen
efter udlægning.
	
Temperaturbestandig fra - 30 til + 80 °C.
	
Fugtbestandig, tåler vedvarende vådbelastning.
	
Brugsklar efter blanding med vand.
	
Overholder materialekravene til aggressiv og ekstra aggressiv
miljøklasse.
	
Til balkoner, garager, vådrum m.m.
	
Velegnet til gulvvarme.

På terrasser og balkoner: Svagt skrånende underlag
og slidlag med fald kan fremstilles med de hurtighærdnende færdigmørtler PCI Novoment® M1 plus
og PCI Novoment® M3 plus.

til hurtighærdende slidlag

ningslag og afretningslag på spærre- plastfolie eller isoleringslag.

	Efter ca. tre døgn er fladen klar til lægning af keramiske fliser.
	Egnet til gulvvarme.
	Også egnet som underlag til direkte brug og vedvarende våd-

belastning.

	Egnet til pumpning, også ved højere temperaturer.
	Klassificering af afretningslag: Hvis arbejdet udføres iht. brugsan-

visningen, kan der opnås cementunderlag i klassen CT-C35-F7
iht. DIN EN 13 813. Afhængigt af cementtilslagets kvalitet og
blandingsforholdet kan der fremstilles slidlag med højere styrke.
	Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.

Mørtelhæftebro

PCI Repahaft®

klæbelag til afretningslag og cementmørtel
	Hæftebro til afretningslag, f.eks. PCI Novoment® M1 plus N

samt til cementreparationsmørtel, f.eks. PCI Repament®.

	Forarbejdes vådt i vådt.
	Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.

Opretning af kanter: Enkelt, hurtigt og sikkert med PCI
Novoment® M1 plus eller PCI Novoment® M3 plus.

På grund af deres produktegenskaber er
PCI Novoment® M1 plus og PCI Novoment® M3 plus
også særdeles egnede til udjævning af højdeforskelle
på betontrapper.
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Betonflader udsættes for en naturlig
ældningsproces. Med de specialudviklede
reparationsprodukter fra PCI kan de hurtigt
og nemt sættes i god stand igen.

Reparation
af betonflader
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Letvægts reparationsmørtel

PCI Nanocret® R2

universalmørtel til betonelementer og murer
 Til reparation af hjørner og kanter på betonelementer.
 Til udfyldning af afskalninger og huller i støbte underlag, etagead-

skillelser og søjler i beton samt balkondæk.

 Til udfyldning ved rørgennemføringer i betonvægge, hulrum





mellem beton- og stålrammer m.m.
Til udjævning af trappetrin.
Til lagtykkelser fra 3 til 100 mm
Certificeret iht. EN 1504-3 R2.
Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve, vægge, lofter.

Universal-reparationsmørtel

PCI Nanocret R3
®

til renovering af betonkonstruktioner







 reparation af flader, hjørner og kanter på betonkonstruktioner.
Til
Til reprofileringsarbejde.
Til lagtykkelser fra 3 til 45 mm.
Certificeret iht. DS/EN 1504-3 R3.
Klassificeret som reparationsmørtel i henhold til i henhold til OVBB.
Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve, vægge, lofter.

Renoveringsmørtel med meget høj styrke

PCI Nanocret R4
®

til renovering af betonkonstruktioner







 armerede stålkonstruktioner i industri- og boligbyggeri.
Til
Til reparation af flader, hjørner og kanter på betonkonstruktioner.
Til reprofileringsarbejde.
Til lagtykkelser fra 5 til 50 mm.
Certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4.
Klassificeret som reparationsmørtel i henhold til OVBB.

Med den fiberforstærkede betonspartelmasse PCI Nanocret® FC er
det let at udbedre ujævne vægflader.

Reparation af hjørner og kanter: Dette
er kun ét af de mange anvendelsesområder for universal-reparationsmørtlen PCI Nanocret® R2.

Fiberforstærket reparationsmørtel med høj styrke

PCI Nanocret® R4 Fluid
til reparation af bærende konstruktioner

 Til større reparationsarbejder på byggekonstruktioner

med forskalling og støbning.

 Til reparation af søjler og bærebjælker på alle former

for brokonstruktioner.

 Til vandbehandlings- og spildevandsanlæg, tunneler,

kanaler og underjordiske konstruktioner.

 Til lagtykkelser fra 20 til 200 mm.
 Certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4.

Fiberforstærket betonspartelmasse

PCI Nanocret® FC
til væg og loft


Finspartel,
betonspartelmasse og til industri- og boligbyggeri.
Vandfast, vejr- og frostbestandig.
Certificeret iht. EN 1504-3 R2.
Testet iht. tyske retningslinjer for betonkonstruktioner (ZTV-Ing) og
kvalitetssikret iht. TL/TP BE-PCC.
 Til lagtykkelser fra 1 til 10 mm.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, vægge, lofter.





Betonkonstruktioner kan rettes op med
reparationsmørtlen PCI Nanocret® R4

PCI Nanocret® R4 Fluid er velegnet til
større betonrenoveringsarbejder med
forskallings- og støbeteknik.
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Med produktsystemer fra
PCI kan tætningsarbejdet udføres,
så betongulve og cementunderlag
på balkoner og terrasser sikres
varigt mod indtrængning af fugt.

Tætning
af gulve
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Hurtighærdnende, vandtæt svummemørtel

PCI Seccoral® 2K Rapid
til tætning under flisebelægninger på
kælderydervægge og fundamenter
 2-komponent, vandtæt, revneoverbyggende svummemørtel til

tætning under flisebelægninger i bygninger over og under jorden.
Til gammelt og nyt byggeri.
 Til indvendig påføring i store vandbeholdere eller svømmebassiner med en vanddybde på op til 10 meter.
 Beskytter bygninger mod jordfugt og indtrængning af overfladeog grundvand uden tryk.
 Til anvendelse til fugtbelastningsklasse A0, B0 iht. ZDB‘s
datablad „Verbundabdichtungen“ (tætningsmembraner),
samt datablad „Keramische Belage im Schwimmbadbau“.
 Officielt godkendt til fremstilling af tætningsmembraner på
områder, der er stærkt udsat for vådbelastning svarende til
fugtbelastningsklasse A og B efter den officielle liste over tekniske
regler for byggeprodukter.
 Med officielle prøvningsattester (tysk).
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve og vægge.

Vandtæt og spændingsabsorberende
(fleksibel) membran

PCI Pecilastic® U
under keramik, mosaik og natursten

 T il vådområder, men ikke vand under tryk

(fugtighedsklasse 0, A0, A og B0)

 Hurtig forarbejdning; efter påklæbning af PCI Pecilastic ® U

kan der straks lægges keramik- og naturstensbelægninger

T
 il nybyggeri og renovering
T
 il reduktion af trinlyd (8 dB)
S
 om tætnings- og isoleringsmateriale på gamle keramik-

belægninger, træplankegulve, spånplader, cementgulve
(som tåler gangtrafik), anhydritgulve, (restfugt < 2 %)
 A nvendelsesområder: Indendørs, udendørs, gulve

De fleksible svummemørtler PCI Seccoral® 2K Rapid
påføres underlaget i to lag.

Med den fleksible membran PCI Pecilastic® U opnås
en sikker tætning af balkoner og terrasser, og der kan
straks påklæbes keramiske fliser.

De mineralske membraner bruges til at tætne
vandbeholdere, kældervægge udvendigt m.v.
Materialernes plastiske og smidige egenskaber sørger
for, at porer og fordybninger tætnes hurtigt og let.
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Reparation, fastgøring, montering.
Med det rigtige produkt fra PCI holdes
afløbsrender og brøndringe sikkert
på plads.

Montage af
afløbsrister og
brønddæksler
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Standfast reparationsmørtel

PCI Repafast® Tixo
til trafikerede arealer og industrigulve

 il vandrette og skrå reparationsflader, f.eks. ramper.
T
Til arbejde under tidspres.
Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til -10 °C).
Hærdner hurtig, lavt svind.
Til sætning af brøndringe.
Til sætning af kantsten.
Til sætning af brosten.
CE-certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4
Kan bruges som reparationsmørtel i lagtykkelser fra
10 til 100 mm.
 Til sætning af brøndringe i lagtykkelser fra 25 til 150 mm.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
 Resistent over for brændstof, vejsalt og sulfater.










Standfast reparationsmørtel til trafikerede arealer,
tåler temperaturer ned til -25 °C under udførelsen

Flydende reparationsmørtel

PCI Repafast® Fluid

PCI Repafast® APS 40

 an bruges som flydende og selvudjævnende reparationsmørtel.
K
Til arbejde under tidspres.
Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til -10 °C).
Hærdner hurtig, lavt svind.
Til sætning af brøndringe, støbning i forskallinger og fugning af
brosten.
 Til forankring og fiksering af vejelementer.
 CE-certificeret iht. DS/EN 1504-3 R4
 Kan bruges som reparationsmørtel i lagtykkelser fra 10 til
100 mm.
 Kan bruges som støbemørtel i lagtykkelser fra 25 til 150 mm.
 Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
 Resistent over for brændstoffer og vejsalt.

H
 urtighærdnende 3-komponent polymermørtel.
 Til hurtig reparation og udbedring af gulve og vejbelægninger.
 Til gulve i industrivirksomheder, kølehuse, bygninger i fødevare-

til trafikerede arealer og industrigulve

til trafikerede arealer og industrigulve






Ved hjælp af PCI Repafast® Tixo kan store brøndkarme og skakter indstøbes, hæves og monteres
med et sikkert og holdbart resultat.








industri og parkeringshuse.
Høj trykstyrke allerede efter tre timer.
Stor modstandsdygtighed over for slag, friktion og kemikalier.
Til lagtykkelser fra 8 til 30 mm
Anvendelsesområder: Inde, ude, gulve.
Kan forarbejdes ned til -25 °C
Resistent over for frost og vejsalt.

Fastgøring af brøndring med PCI Repafast® Tixo.

Sikker indstøbning af skaktforing med
PCI Repafast® Tixo
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Hurtighærdnende produkter
fra PCI sørger for solid forankring
af hegnsstolper, søjler, gelændere,
kantsten og brøndkarme, både i
haver og til andre udendørsarealer.

Fastgørelse og
forankring af
konstruktioner
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Hurtigmørtel

PCI Polyfix® 30 Sek.*

til lynhurtig montering og tætning af vandlækager
 Hurtigmørtel med høj styrke til tætning af vandgennemsivninger

i konstruktioner under jorden og i kanaler.

 Til
 udbedring af rørskader.
 Hærdner og er revnefri efter ca. 30 sekunder.
 Anvendelsesområder: Inde, ude.

Hurtigmørtel

PCI Polyfix® 5 Min.*
til reparation, forankring og montering

 Hurtig afbindene montagemørtel med høj styrke til forankring og

fastgørelse af dørkarme, bolte og rørledninger.

 Til udbedring og spartling af revner og huller (f.eks. efter tætning

af revner).

 Kloridfri,

forårsager ingen korrosion af stål.
 Hærdner og er revnefri efter ca. 5 minutter.
 Anvendelsesområder: Inde, ude.

Afskalninger og brud tætnes hurtigt med PCI Polyfix®, som tåler vejr og vind.

*Bestillingsvare

PCI Polyfix® til udbedring af ødelagte hjørner og kanter.
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Grus er et meget brugt alternativ
til keramiske fliser og natursten.
Grusbindemidlet fra PCI fastholder
gruslaget og forhindrer uønsket
flytning af grusmaterialet.

Fastholdelse
og stabilisering
af grusbelægninger
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Grus bindemiddel

PCI Stabiflex®

til fastholdelse og forankring af grus
	Brugsklart bindemiddel til grusbelægninger på flade tage

med op til 5° hældning.

	Indeholder ikke opløsningsmidler, skader ikke tagdækningen.
	Anvendelsesområde: Ude.

PUR-bindemiddel

PCI Pavifix® PU

Bindemiddel til grusbelægninger
	UV- og vejrbestandigt bindemiddel til anvendelse ved farvet

kvartssand og dekorationsgrus.

	Blandingsforhold: 1 del bindemiddel til 20 dele grus.
	Anvendelsesområde: Inde, ude, gulve.

PCI Stabiflex® fastgør, stabiliserer og beskytter gruslaget på flade tage og forhindrer, at
grusmassen flytter sig.

Med PCI Pavifix® PU-bindemiddel og farvet kvartssand kan man fremstille flotte
stenmåtter.

PCI Pavifix® PU bindemiddel til dekorationsgrus anvendt ved sti.

Gruslag og og prydsten fastgøres permanent med bindemidlet PCI Pavifix® PU.
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PCI produkter forhandles af
EMKA Kemi ApS i Danmark.
Se også, www.emkakemi.dk
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