Svømmebade
Keramiske belægninger i svømmebade

Bassiner og promenadedæk
Tilstødende vådrum
Dampsaunaer og Spa områder

Indhold
Det stigende krav til fritidsaktiviteter gør,
at ingeniører, arkitekter og bygherrer tager
initiativ til mere utraditionelle bassinformer
og badelandskaber. Det forudsætter,
at systemopbygningen er omhyggeligt
planlagt og udført af erfarne eksperter.
Vores erfaringsgrundlag samt vore
tekniske konsulenter står til rådighed
for både ingeniører, håndværkere og
bygherrer.
Vedrørende lægning af keramiske belægninger vil
følgende områder blive nærmere behandlet i denne
brochure:
• Skvulperender/overløbsrender
• Bassin
• Promenadedæk
• Tilstødende vådrum
• Renovering af svømmebade
Omhyggelig detailplanlægning og udførelse af arbejdet
er vigtige forudsætninger i forbindelse med opførelse af
et svømmebad, for at sikre en lang levetid.
Generelle anvisninger, normer m.m skal følges.
Der henvises til følgende:
• Norm for svømmebadsanlæg - DS 477 - 2013
• Betonkonstruktioner DS/EN 206:2013+A1:2016 - Beton Specifikation,egenskaber, produktion og overensstemmelse
- erstatter DS 481
• DS 2426:2011 -Beton - Materialer - Regler for anvendelse af
EN 206-1 i Danmark
• EN 13670:2010 - Udførelse af betonkonstruktioner - erstatter
DS 482
• DS/EN 12004:2012 - Krav til fliseklæbere til keramiske,
overensstemmelses vurdering, klassifikation og betegnelser
• DS/EN 13888:2009
• EN 13888 - Krav til fugemørtler til fliser, klassifisering og
betegnelser
• DS/EN 1504 - 1-10. Produkter og systemer til beskyttelse og
reparation af betonkonstruktioner
• ZDB - Merkblatt Keramiske belægninger i svømmebassiner.
Henvisning til beskrivelse og udførelse.
Den mest anvendte konstruktion ved opførelse af
svømmebade er betonkonstruktionen. Ved renoverings
opgaver kan det være nødvendigt at udføre kombinationsløsninger med ældre foliemembraner - epoxybelægninger og på
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gamle flisebelægninger.

Afløbsrender
Anvendelsesformål, bassinstørrelse,
vandcirkulation, tætningsteknik og hensigten
med formgivningen er væsentlige faktorer i
forbindelse med valg af overløbssystem.

Vandtætning af bassinkanten med
højtliggende vandspejl (System "Weiesbaden")

Afhængig af vandspejlets niveau i forhold til bassinkanten
skelner man mellem højt- og lavtliggende rendesystemer.
Ved valg af overløbssystem bør der tages hensyn til følgende:
• God oversigt over vandoverfladen for opsynspersonalet
• Overløbsrenderne skal være nemme at rengøre og
kontrollere
• Hurtig ro på vandoverfladen
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1 Elastisk fugning med PCI Silcoferm VE

Afløbsrende med dybtliggende vandspejl (Svulperender)
2 Verfugung
Fliseklæber -mit
FT Klæbemørtel tilsat
1
elastische
PCI Silcoferm
PCI VE
Lastoflex.
2

3 PCI Seccoral
2K Rapid
Dünnbettmörtel,
z.B. PCI
FT-Klebemörtel vergütet
PCI
Lastoflex
4 Mørtelmit
- PCI
Carrament

3

5 PCIPCI
Apoten
+ kvartssand
PCI Seccoral/
Apoflex

4

6 Hulkel af PCI Nanocret R3
Dickbettmörtel

5

Kapillarsperrender Verguss

7 Fugebånd - bredde 250 mm
8 PCI Pecitape 120/220 (Tætningsbånd)

mit PCI Apoten + Quarzsand
System: "Alte Wiesbadener Rinne"

System: "Skimmer"

9 Bagstopning

6

Kehle aus PCI Repafix

7

Dehnungsfugen-Dichtband

Afløbsrende med højtliggende vandspejl (Overløbsrender)
8
PCI Pecitape 120/250

System: "Wiesbaden"

System: "St. Moritz"

Finsk system: "Lapiola"

System: "Zürich"

9

DIN-Polyband

10

Starre Verfugung, z.B. mit
PCI Durapox NT

11

Dünnbettmörtel, z.B. PCI Nanoflott light
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Betonbassiner
Konstruktionen skal være revnefri
og vandtæt. Beton svinder under
afhærdning. Efter 3 måneder er
svindprocessen så fremskredet,
at der før bassinet beklædes med
fliser kan vurderes om der er skader
som revner, stenreder m.m. som har
betydning for holdbarhed og tæthed.
Eventuelle skader udbedres omhyggeligt
inden fliseopsætning påbegyndes.
Eventuelle revner kan injiceres med
PCI Apogel og reparation af beton
foregår med PCI Nanocret
produkter.
Som tætningsmembran anvendes
PCI Seccoral 2K Rapid.
Underlaget skal være bæredygtigt.
Det kræver en mekanisk forbehandling
i form af vådsandblæsning eller højtryksrensning. Herved fjernes vedhæftnings-

1. Forbehandling af underlag

2. Tætning

Udligning af underlaget på bassin-

PCI Seccoral Rapid:

vægge udføres med PCI Nanocret FC.

Det komplette tætningssystem

Max lagtykkelse 10 mm.

• PCI Seccoral 2K Rapid, vandtæt

Ved større lagtykkelser anvendes

membran under flisebelægninger

PCI Nanocret systemet.

(udlagt som flexibelt spartellag) i

Udligning fra 3 - 45 mm med

svømmebassiner.

PCI Nanocret R3 og vedhæftningssvumme PCI Nanocret AP.

• PCI Pecitape 120 (tætningsbånd),
ved støbeskel og bevægelsesfuger.

Fra 20 mm og ved større arealer
anvendes der den hurtig-afbindende

Afløbs- og rørgennemføringer samt

mørtel MasterTop 560 RS (PCI

andre indbygningsdele, udføres

Novoment M1 Plus N) i forbindelse

med flanche.

med MasterTop 500 (PCI Repahaft).
som klæbelag.

hæmmende formolierester, cementslam
eller stærkt sugende lag. Sugende overflader medfører for hurtig vandudtræk på
de efterfølgende mørtler, som således
svækkes. Revner med en max. bredde
på 0,1 mm er tilladt. Arbejds- og
bevægelsesfuger skal, i det omfang
hvor de er uundgåelige, tætnes med
indstøbt dilatations- eller støbeskels-

Forbehandling af underlag ved
vådsandblæsning.

Istøbning af en indstrømningsdyse
med epoxy.

Støvfri forbehandling af underlag ved
anvendelse af slyngrensning.

Udlægning af PCI Pecitape 120
(Tætningsbånd) i det friske
PCI Seccoral membranlag.

Udjævning og opretning af underlag 1-10
mm udføres med PCI Nanocret FC. Ved
større opretninger udføres reparation med
PCI Nanocret R3.

Påføring af første lag PCI Seccoral 2K
Rapid tætningsmembran på det
forbehandlede og forvandede underlag.

fugebånd, som er tæt overfor vandtryk.

Vandkvalitet
Vandkvaliteten må undersøges inden der
vælges fuge- og fliseklæber i bassiner.
Bassin vandet kan være aggressivt,
hvilket betyder at cementbaserede fuger
nedbrydes. PCI har udviklet en analysemetode for kontrol af vandets kalkindex.
Kontakt PCI for hjælp med en vandanalyse.
Bassin vandet skal have en pH-værdi
mellem 6,5 og 7,6, et kalcium indhold
på 60-120 mg/l og en syrekapacitet
på 1,6-2,4 mmol/l. Kommer bassin
vandets værdier under disse kan fugeog fliseklæberen skades. I givet fald må
vandets værdier justeres og/eller der må
anvendes en epoxy baseret fugemasse PCI Durapox NT plus.
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3. Lægning
• Fleksibel klæber til fliser, klinker

4. Fugning
• 3-20 mm fugebredde:

og mosaik med papir på for-

PCI Durafug NT. Anvendes til svøm-

siden: PCI FT Klæbemørtel tilsat

mebassiner og promenadedæk.

PCI Lastoflex
• Fleksibel klæber til glasmosaik
med papir på forsiden:

• 3-15 mm fugebredde:
PCI FT Megafug. Anvendes til
promenadedæk.

PCI Nanolight White tilsat
PCI Lastoflex.

• 2-20 mm fugebredde, høj
kemikalieresistent og vandtæt:
PCI Durapox NT Plus. Anvendes til

Eksempel på fugning med den meget
kemikaliebestandige PCI Durapox NT Plus.
Alternativt kan der anvendes en cementbaseret specialfuge PCI Durafug NT.

svømme- bassiner og terapibade.
• Elastisk fugning: Hjørne- og
bevægelsesfuger i bassiner og
på gangareal ved bassin, ved
undervandsprojektører, rørgennemføringer, gulvafløb og
rendetilslutninger:
PCI Silcoferm VE (elastisk silikone
fugemasse).

Afvaskning og slutrensning med
PCI fugesvamp Fin.

Dilatationsfuger og tilslutningsfuger
udfuges med PCI Silcoferm VE.
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Promenadedæk ved bassiner
På gangarealerne ved bassinet lægges der i reglen

Det anbefales at tætne dette underlag med en diffusionsåben

svømmende cementgulve, som med fordel kan tilsættes

membran - PCI Seccoral 2K Rapid, før fliselægning. Desuden

Krampe fibrin PM 12/18. Her skal man sikre, at der er

skal områderne omkring bassinet belægges med skridsikre

tilstrækkeligt fald på mindst 2% mod afløbet.

fliser i vådområder iht. standard DIN 51097 for barfods
områder.

Både i offentlige og private anlæg skal der af hensyn til
sikkerheden anvendes en skridsikker keramikbelægning
til gangarealerne ved bassinet.

1. Forbehandling af underlag
Cementslam eller porøse lag skal fjernes mekanisk. Hertil egner sig f.eks. støvfri slyngrensning eller afslibning
med egnede slibemaskiner. Eventuel forekomst af ujævnheder kan udlignes med PCI Reparationssystemer.

2. Tætning
PCI Seccoral: Det komplette tætningssystem
• PCI Seccoral 2K Rapid, vandtæt membran under flisebelægninger (udlagt som flexibelt spartellag).
• PCI Pecitape 120 (tætningsbånd); Afløbs- og rørgennemføringer samt andre indbygningsdele, tætnes med PCI
Tætningsmanchetter.

3. Lægning
Fleksibel klæber til fliser, klinker og mosaik med papir på forsiden:
PCI FT Klæbemørtel tilsat PCI Lastoflex.

4. Fugning
• 3-20 mm fugebredde, kemikalieresistent og vandtæt: PCI Durafug NT fugemørtel til keramiske belægninger på steder
som er permanent våde, og hvor der er kemisk belastning.
• 2-10 mm fugebredde: PCI FT Megafug cementbaseret fugemørtel.
• Elastisk fugning: Hjørne- /bevægelsesfuger i gangarealer i og ved bassinet: PCI Silcoferm VE (elastisk silikonefugemasse,
lugtneutral). Man skal sørge for at undgå tresides-vedhæftning ved at ilægge et bagstopningsmateriale. Ved øvrige vådområder
anvendes PCI Silcoferm S.
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Renovering af Svømmebassiner

Revneoverbyggende tætning med epoxy/polyuretan
På grund af risiko for svind- eller
sætningsrevner, som kan opstå i løbet
af bassinets levetid, er det almindeligt at
forsyne betonbassiner med fleksibelt,
revneoverbyggende tætningslag. Dertil
anvendes ofte produkter på basis af
epoxy eller polyuretan. Disse er revneoverbyggende, vandtætte, men også i
vid udstrækning vanddamptætte.
Når ovennævnte belægninger anvendes
skal underlaget være absolut tørt, når
belægningen påføres.

Ældre cement-fuger, som er mangelfulde,
kan efterfuges med PCI Durapox NT Plus.

Beskadiget tætningslag
på grund af osmotisk tryk.

Fugtighed fra bagsiden må ikke påvirke

Fugedybde: Minimum 3 mm.

belægningen, idet selv den mindste
smule fugtighed kan medføre, at der
dannes blærer eller at belægningen
løsner sig.
Der kan ligeledes dannes et osmotisk
tryk, som kan medføre samme skader
på denne type belægninger.

Tætning med cementbaserede produkter
Som et alternativ til epoxy og polyuretan

Dette problem er nu løst, og der er inden

Til tætning af svømmebassiner anbefales

kan der anvendes cementbaserede

for de sidste 20 år blevet tilbudt cement/

det således at anvende det komplette

tætningsprodukter. Disse har igennem

kunststofkombinationer, som forener

PCI Tætningssystem bestående af:

30 år vist sig at være egnet til tætning

samtlige fordele:

• PCI Seccoral 2K Rapid, cement-

af svømmebade; de er vandtætte og

• Vandtæt

vanddampgennemtrængelige. Men de

• Revneoverbyggende

cementbaserede tætningsprodukter

• Dampdiffusionsåbne

baseret, revneoverbyggende tætningsmembran
• PCI Pecitape 120 (Tætningsbånd)

havde tidligere ingen revneoverbyggende

• PCI Tætningsmanchetter 120

virkning, hvilket gav problemer ved
svindrevner.

Korrosion Lav

Ved bassinkonstruktioner opnås med EKPmålinger et hurtigt overblik over konstruktionens tilstand og variationer i denne. Den
grafiske præsentation viser en del af en
bassinvæg (dyb ende).Det ses, at armeringen ruster i den øverste og nederste del af
væggen, samt ved enkelte lodrette revner,
men i øvrigt må forventes at være i god stand.
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Tilstødende vådrum
Underlag, som er udsat for spændinger.
Disse rum er udsat for stærk fugtbelastning på grund af vandsprøjt fra
brusebad og vand i forbindelse med
rengøring. Da flisebelægningen på
grund af fugerne ikke er vandtæt, skal
der, før denne lægges, træffes tætningsforanstaltninger, som beskytter
underlaget mod opfugtning.
Med PCI Novoment M1 Plus N udføres
let et perfekt underlag for efterfølgende
belægning.

1. Forbehandling af underlag

2. Tætning

Grunding:

PCI Lastogum

Vægflader: PCI Gisogrund,

vådrumsmembran:

opløsningsmiddelfri vedhæftnings-

• Vådrumsmembran PCI Lastogum

og beskyttelsesgrunder.

som fleksibel tætning under

Udjævning:

belægninger.

PCI Novoment M1 Plus N, hurtig-

• PCI Tætningsbånd; Til- og afløb

hærdnende færdig-mørtel til gulv.

samt indbygningsdele tætnes med

PCI Pericret til opretning af væg.

PCI Tætningsmanchet væg/gulv.

Grunding med PCI Gisogrund
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Tætningsmanchet gulv, anvendes ved afløb.

Tætningsbånd, hjørner og manchetter
fastklæbes med PCI Lastogum.

PCI Lastogum påføres de foreskrevne
flader.

Der anvendes tætningsbånd i hjørnerne.

PCI Lastogum påføres fladerne anden
gang efter ca. 3 timer.

3. Lægning
Fleksibel: PCI FT Extra/PCI Nanolight

4. Fugning
• 2 - 10 mm fugebredde:

specialfliseklæber;

PCI FT Megafug, cementbaseret

PCI PCI Flexmørtel S1 Flott, mørtellag

fugemørtel.

til hulrumfri fliselægning på gulv.

• 1 - 20 mm fugebredde:
PCI Nanofug, vand og smudsafvisende, universal, fleksibel
fugemørtel. N.B. Ved fugebredder
over 10 mm tilsættes 25% sand
(0,1 - 0,4 mm).

Fugning af fliser med PCI FT Megafug/
PCI Nanofug.

• 3 - 20 mm fugebredde:
Kemikalieresistent og vandtæt:
Klæbning af fliser med PCI Nanolight /
PCI FT Extra. Fliserne opsættes
og fastgøres med et let tryk.

PCI Durafug NT fugemørtel til keramiske belægninger på steder med
permanent vådbelastning.
• Elastisk:
PCI Silcoferm S, lugtneutral.

Højelastisk fugning, PCI Silcoferm S.

Underlag, som er udsat for spændinger
For at skabe en varm og behagelig atmosfære bruges der

holdes tørre og godt ventilerede. Lagerrum til kemikalier

ofte gulvvarme i afslapningsrum, garderober, opvarmede

og rengøringsmidler skal være kemikalieresistente.

mosaikbænke, toiletter og receptionsområder. På disse
steder skal fliserne lægges med en fleksibel fliseklæber.

Lofter på beton dæk i indendørs svømmehaller skal også
betragtes som tilstødende tørrum. For at beskytte disse

Teknikrum er som regel tørre områder. På grund af

isolerede loftkonstruktioner mod skader fra kondensvand

elektrisk og elektronisk udstyr som for eksempel pumper,

i betonen (korrosion af armeringsstål) anbefales brug af

kompressorer og temperatur- og trykmålere, skal disse rum

specialgrunderen PCI Wadian på undersiden af loftet.
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Svømmebassiner bør vandtætnes med
PCI Seccoral® 2K. Fliser kan derefter monteres
med PCI Nanolight® og fuges med
PCI Durafug® NT eller PCI Durapox® NT Plus

Dampsauner
Damptætte konstruktioner

Vandparker er designet til leg og oplevelser, men
tilbyder også besøgende afslapning og komfort. En
sauna eller et dampbad er ofte integreret i faciliteterne.
Grundig planlægning af hele konstruktionssystemet
er en forudsætning for at kunne garantere en god
saunaoplevelse, som også tåler tidens tand. Ved bygning
af saunaer eller dampbade er det vigtigt, at alle vægge og
gulve sikres med et komplet vandtætningssystem. Kræves
der en damptæt konstruktion, kan der anvendes den
fleksible vandtætte banevaremembran PCI Pecilastic W.

Design og konstruktion af saunaen er de vigtigste
kriterier for at sikre en lang levetid.
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Spaområder
Et komplet udvalg af bygningskomponenter

I vores travle hverdag er eksklusivitet

PCI’s udvalg af vådrumsplader og

og individualitet blevet en del af vores

faldopbygningselementer til brusebade

livskvalitet – komfort og et strejf af

er netop blevet udvidet med PCI

luksus er blevet en oase, hvor vi

Pecibord® faldopbygningsplader til

kan søge tilflugt fra stress og jag.

walk-in-brusefaciliteter. Med Pecidur®

På samme måde som i antikken er

Creativ hårdskums-vådrumselementer

badet blevet et personligt sted, hvor

kan individuelle design ønsker realiseres

vi kan slappe af og rekreere os. Den

– de præfabrikerede plader er ideelle

hurtige fremvækst af spa-anlæg i

til montering på buede overflader.

tilknytning til hoteller, træningscentre,
private hjem osv. har åbnet op for
et nyt og spændende vækstområde
for professionelle fliselæggere.

Beklædt med eksklusiv mosaik kan PCI Pecidur® UK
bruges til at fremstille de iøjnefaldende indretninger og
dekorationer.
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Svømmebade med PCI produkter
PCI’s produkter er anvendt i mange svømmebade. Produkterne anvendes
til nybyggeri og ved renovering af eksisterende svømmebade.

Her ses et udsnit af vores referencer i Danmark:
Esbjerg Seminarium
Herning Svømmehal
Vejen Idrætscenter
Brædstrup Svømmehal
Blågård Seminarium
Hotel Hanstholm
Skovbrynet, Holte
Nr. Lyngvig Camping
Marina Fiskenæs, Gråsten

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Arrild Svømmehal
Gjellerup Badet
Vejlby/Risskov Svømmehal

2005
2005
2005

Løkken Svømmehal
Comwell, Borupgård
Ollerup Gymnastikhøjskole
Thy Hallen
Tavshøjskolen, Brabrand
Kildehøjbadet, Randers

2006
2006
2006
2006
2006
2006

Åbenrå Svømmehal
Marina Fiskenæs, Gråsten
Svømmehallen Nykøbing Sj.
Rømø Golf & Wellnescenter
Tarm Svømmehal
Hinnerupbadet
Marselisborg Hospital
Tranbjerg skole
Spanien, Århus
Toftlund Friluftsbad
Nørre Sundby Idrætscenter
Vejlefjord Sanatoriet
Ebeltoft Svømmehal
Øer Maritime Ferieby

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
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Svendborg Svømmehal
Rundforbi, Nærum Svømmehal

2008
2008

Fåborg Svømmehal
Kildeskovhallen
Strib Svømmehal
Nordals Svømmehal
Greve Svømmehal
Ribe Svømmehal
Bov Svømmehal

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Grindsted Svømmehal
Synscenter Refnes
DGI Parken, Herning
Haregabgård, Gilleleje
Hotel TCC Kbh.
Slagelse Svømmehal
Hotel Anskar, Odense
Langhøjskolen, Hvidovre
Vamdrup Svømmehal
Solbjerg Skole
Rødekro Svømmehal
Comwell, Kbh.

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Søndervangskolen, Århus
Gigantium Svømmehal
Fredericia Idrætscenter
Klinten - Fåborg
Stevns Svømmehal
Skodsborg Sunhedscenter
Gigantium Ålborg - NCC
Egmont Højskole – NCC
Nr. Nebel Svømmehal
Helsinges Skoles Svømmehal
Spanien – Århus

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Østervrå Svømmehal

2011

Himmerland Golf & Country Club 2012
Karlslunde Plejecenter
2012
Platanvej 5 - Odense
2012
Ringkøbing Svømmehal
Nakskov Svømmehal
Bolbro Svømmehal
Hjerting Skole
Humlehøjhallen Sønderborg
Hotel DÀngleterre
Skive Badeland 2014
Grundtvigsparken, Sønderborg
Tirstrup svømmehal - Ebeltoft
Kurbad Limfjorden, Struer
Næstved Svømmehal
Farum Svømmehal
Lalandia - Rødby
Bellahøj Svømmehal
Gladsaxe Svømmebassin
Nærum Svømmehal
Jyllinge Svømmehal
Vejen Svømmehal
Ugerløse Svømmebad
Bellahøj Svømmehal
Ellevangskolen Svømmebassin
TCC Kongrescenter Kbh.
Spangsbjergskolens svømmhal
Præstegårdsskolens Svømmehal

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Gadevang Svømmebassin
Blokhus Badeland

2017
2017

2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016

Produktoversigt

Letvægtsmørtel

Hurtighærdende cementmørtel

PCI Nanocret R3
®

til renovering af betonkonstruktioner
Kunststofforbedret,fiberforstærket
letvægts-mørtel til renovering af
betonkonstruktioner.
Til lagtykkelser fra 3-45 mm.

PCI Novoment® M1
Plus N
til slidlag og reparationer
Færdigmørtel til hurtigt hærdende
afretningslag på gulve, hvorder
efterfølgende skal pålægges
fliser og klinker. Anvendes også
til svømmende gulve på isolering
og med gulvvarmeslanger.

Udjævningsmørtel

Reparationsmørtel

PCI Pericret

PCI Nanocret® FC

til gulv, væg og loft

til beton og mørteloverflader

Til gulv, væg og loft. Til udjævning,
udbedring og pudsning af overflader.
Kan belægges med fliser efter 2 timer.
Fra 3 - 50 mm.

1-komponent, cementbaseret
reparationsmørtel til opnåelse
af en jævn finish overflade.
Til lagtykkelser fra 1-10 mm.

Vandtæt fleksibel svummemørtel

Polyuretan-tætning

PCI Seccoral® 2K Rapid

PCI Apoflex® F/W

til tætning under flisebelægninger

til vand og
kemilaliebelastede flader.

®

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

2-komponent, revneoverbyggende,
kemikalieresistent, polyuretan
vandtætning under keramiske
belægninger i vådrum, f.eks.
storkøkkener, laboratorier,
industribygninger. Til indendørs
og udendørs, gulv (Apoflex F),
væg (Apoflex W).
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Produktoversigt

Kunstharpiksdispersion

PCI Gisogrund®
til grunding, forsegling,
støvbinding m.v.
Til væg og gulv. Fugtighedsspærrende grunding
af gipspuds, gipslofter,
gipskartonplader,
gipsfiberplader, pore-beton,
beton, puds og murværk som
forbehandling før fliselægning.

Selvklæbende manchet - gulv

PCI Pecitape WS 37 x 37
til tætning af gulvafløb
Selvklæbende tætningsmuffe til
vandtætning af gulvafløb under
keramiske flisebelægninger i
vådrum.
Mål: 370 m x 370 mm.

Tætningsbånd

Vandtæt, fleksibel membran

PCI Pecitape® 120

PCI Lastogum®

til vådrum
Til vandtætte hjørner og
forbindelsesfuger i forbindelse
med, PCI Collastic,
PCI Lastogum og
PCI Seccoral 2K Rapid.

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

Elastificerende tilsætningsstof

Universal letvægtsklæber

PCI Lastoflex

PCI Nanolight®

®

til blanding med PCI Fliseklæbere

til alle underlag.

PCI Lastoflex anvendes som tilsætningsstof til opblanding i f.eks PCI FT
Klæbemørtel til fremstilling af fleksible
fliseklæbere ; kan anbefales ved gulvvarme, altaner, terrasser, svømmebade
og større flader med flisebelægninger.
Indendørs og udendørs, gulv, væg.

Letvægts-fliseklæber til indendørs
og udendørs, væg og gulv.
Universal fliseklæber. Højfleksibel
til alle underlag og alle keramiske
belægninger.

Universal letflydsklæber

Special-fliseklæber

PCI Flexmørtel S1 Flex

PCI Collastic®

®

til industribelægninger altaner m.m.
Til hulrumsfrilægning af keramik,
store finsten-tøjsfliser og tegl.
Erstatter buttering-floating metoden.
Klæbelagtykkelse 1 - 15 mm.
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til stål og polyester
2-komponent, vandtæt, hurtigt
hærdende, formbar, harpiks til
keramik og naturstensbelægninger.
Til klæbning på ikke bærende,
tørre ståldele.

Produktoversigt

Fleksibel fugemørtel

Fleksibel fugemørtel

PCI Nanofug®

PCI Nanofug® Premium

til alle fugebredder

især til belægninger af porcellanato
og hårdtbrændte klinker

Universal fleksibel fugemørtel
til fugning af keramiske
belægninger. Til fugebredder fra 1 - 10 mm,
over 10 mm blandet
med 25% Sand 20.

Universal fleksibel fugemørtel
med „easy-to-clean effect“, meget
let at rengøre. Til fugebredder fra
1 - 10 mm, over 10 mm blandet
med 25% Sand 20.

Special fugemørtel

Cementbaseret fugemørtel

PCI Durafug® NT

PCI FT Megafug

til svømmebade m.m.

til keramiske fliser og klinker

Til fugning af gulve med kraftig
kemisk og mekanisk belastning,
som svømmebassiner, storkøkkener, kølehuse, slagterier etc.
Til inden- og udendørs, gulv, væg.
Til fugebredder fra 3 - 20 mm.

Cementbaseret fugemørtel til
opholdsrum, badeværelser etc.
Indendørs og udendørs fugning
af gulve og vægge.
Fugebredde 2 - 15 mm

Reaktionsharpiks-system

Silikonefugemasse

PCI Durapox NT/NT Plus

PCI Silcoferm® S

til kemikaliebelastede
belægninger

til vådrum

®

Reaktionsharpiksbindemiddel
til lægning og fugning af
kemikaliebelastede keramikbelægninger. Til fugebredde
fra 2 - 20 mm.

Brugsklar, elastisk silikonefugemasse med
stor klæbeevne. Til lukning af forbindelsesog dillatationsfuger. Lugtneutral.
Til indendørs og udendørs brug.

Silikonefugemasse

PCI Silcofug® E
til svømmebassiner, badeværelser,
bruserum etc.
Brugsklar, elastisk silikonefugemasse
til fugning af ekspansions- eller
tilslutningsfuger.
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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