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Fuger – et spørgsmål om smag
Professionelle kokke tryller harmoni og overraskende smagssammensætninger frem på tallerknerne
– lige efter deres egen smag. De kombinerer ingredienserne på fornemmeste vis og rammer de
fineste nuancer ved hjælp af krydderier og krydderurter. Og det er præcis, hvad du også kan gøre
med fugeløsninger fra PCI. Du spiller en vigtig rolle, når du skal finde præcis den fugefarve, som
optisk passer ind i alle omgivelser – hvad enten fugen har samme nuance som den valgte flise,
står i kontrast hertil eller passer til andre farver i rummet. Lige efter din smag.
Farven på fugen har en væsentlig betydning for, hvordan flisen tager sig ud og dermed i sidste ende hele rummet. Få fuldt udbytte
af hele farveskalaen med highlight-produktet PCI Durapox® Premium Multicolor – og find den helt rigtige nuance til alle fliser i
verden. Resultatet: Flise og fuge opnår en visuel enhed og skaber således dit individuelle rum. Denne farvesikkerhed åbner op for
helt nye designmuligheder. Præcis som krydderier kan give en ret det sidste touch og få den til at fremstå i et helt nyt lys.
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Nyt logo: Maksimal designfrihed

L

Den maksimale designfrihed afspejles i vores nye logo: den farverige
sommerfugl. Den er symbolet på grænseløs kreativ frihed og er
kendetegnende for produkter fra PCI, som giver dig mulighed for at
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designe og indrette dine rum individuelt og lige efter din egen smag.
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Dermed bliver du designer og kan give hvert eneste rum sit eget unikke
udtryk – lige fra private badeværelser til wellnessområder, stuer, køkkener,
storkøkkener og spisestuer til svømmebassiner.
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PCI Durapox® Premium Multicolor

Lige efter din smag.
4

Find den passende fuge til enhver flise – fugefarver
		

til din individuelle smag.

			

For ubegrænsede designmuligheder

Farvestrålende og homogene fugeoverflader
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PCI Durapox® Premium Multicolor

Ubegrænsede designmuligheder
til individuelle miljøer
PCI Durapox® Premium Multicolor fås i alle ønskede fugenuancer. Der er ingen
grænser for din kreativitet. Epoxyharpiksmørtlen kombinerer de tekniske highlights
og forarbejdningsegenskaber fra PCI Durapox® Premium med et ubegrænset
udvalg af farver til individuelt design. Du kan afstemme fugens farve præcis til
farven på flisen eller finde en passende kontrastfarve. Det endeløse udvalg af
farver giver dig maksimal designfrihed, når du planlægger og fuger dit rum.
Som supplement hertil fås den elastiske fugemasse PCI Silcofug® Multicolor
i matchende nuancer.
PCI Colorcatch Nano (se side 9) tilbyder professionel farverådgivning.

Premium-fordele


Du kan få enhver fugefarve – lige efter din
personlige smag



Meget smidige fugeegenskaber som
cementbaserede fugemørtler



Meget let at rengøre, modstandsdygtig over
for sure rengøringsmidler

D

E

6

AK

SIMA

L

D

M

S

H
IG
NFRI

E

PCI Silcofug® Multicolor

Silikonefugemasse i
Multicolor-nuancer
Uanset hvilken fugefarve du vælger:
Med PCI Silcofug® Multicolor får du
altid en silikonefarve, som passer
præcis til din fuge.

Fugefarver er udslagsgivende for udtrykket i dit rum
Valget af fugefarve har stor indflydelse på effekten af belægningen og hele rummet.
Således giver fugefarver, som matcher flisebelægningen, rummet et roligt og homogent udtryk.
En lille nuanceforskel mellem fugefarve og flisebelægning giver liv og struktur til overfladen –
mens fugefarver med mere kontrast målrettet kan fremhæve eller mildne flisefarvens udtryk.

Samme belægning – men et helt andet udtryk med en anden fugefarve
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PCI Premium Glitter

Flotte effekter
PCI Premium Glitter løfter og understreger fugefarven med
yderligere designeffekter. Metallic-glitteret i farverne guld,
kobber eller sølv – i en henholdsvis fin og grov variant – giver dit
rum et smukt og fremtrædende look – lige efter din smag.

Smukke glitterfarver i guld, kobber og sølv
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PCI Colorcatch Nano

Professionel og
kundespecifik rådgivning
Med PCI Colorcatch Nano kan du hurtigt og nemt finde den
rigtige fugefarve. Til individuelt designede rum. Den digitale
farverådgivning visualiserer matchende farveharmonier på
få sekunder og hjælper dig med at opnå individuelle og
overbevisende løsninger. Værktøjet er let at bruge og danner
basis for harmoniske resultater.

Individuelle fuger takket være
professionel kunderådgivning


Øger din kundespecifikke
rådgivningskompetence



Vækker begejstring takket være enkelt
og digitalt farvevalg



Din indgang til nye kundesegmenter

PCI Colorcatch Nano
fungerer sammen
med PCI-appen
MULTICOLOR til iOS
og Android.

PCI Multicolor farvekort
Alle PCI Multicolor farver er afbilledet i farvekort ved
hjælp af mineralske farvenuancer i høj kvalitet.
Dette afrunder PCI Multicolor pakken i kombination
med PCI Colorcatch Nano.
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PCI Durapox® Premium

Udtryksfulde farver
10

Særdeles farvestrålende, homogen fugeoverflade
			
		

Gør fugningen let som en leg
Vask uden restslør med PCI Durapox® Finish

11

PCI Durapox® Premium

Epoxyharpiksmørtel til fugning og
udlægning af fliser – lige så smidig
som cementbaseret fugemørtel
Epoxyharpiksmørtlen PCI Durapox® Premium har de samme smidige
fugeegenskaber som cementbaserede fugemørtler. Det kan let forarbejdes med
en hånd, og der kræves ingen specialværktøj til fugning. Den lille beholder er ideel
til private brusenicher på 1-2 m2. Specielt til fugning af overflader, hvor udseendet
er meget vigtigt, som fx fliser, mosaik og porcellanato. Til kemikalieresistent og
vandtæt lægning og fugning af væg- og gulvbelægninger.

Premium-fordele


Meget smidige fugeegenskaber som
cementbaserede fugemørtler



Vask uden restslør med PCI Durapox® Finish



Smuk i 17 farvenuancer til individuelle design



Meget let at rengøre takket være „easy-to-cleaneffekt“ og modstandsdygtige over for sure
rengøringsmidler

PCI Durapox® Finish

Rensemiddel til epoxyharpiksmørtel
n

500 ml sprayflaske (flydende)

n

750 g spand (koncentrat som
tilsætning i vaskevand)

12

Oversigt over PCI Durapox® Premium fugefarver
Hvide-grå-sorte nuancer

Brune nuancer

01 Brilliant hvid

43 Pergamon

N yhed

11 Jasmin

N yhed

02 Bahamabeige

23 Lysegrå

03 Caramel

16 Sølvgrå

55 Nøddebrun

21 Grå

57 Hjortebrun

22 Sandgrå

05 Mediumbrun

31 Cementgrå

41 Mørkebrun

N yhed
N yhed

19 Basalt

47 Antracit

40 Sort

Mulighed for farveafvigelser af tryktekniske grunde
Fugebredde 1-20 mm
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PCI Nanofug® Premium

Skønhed i sin mest
universelle form
14

Fin overflade og flot farve til fuger, hvor udseendet
er meget vigtigt
			
		

Fås i 28 forskellige nuancer
Meget let at rengøre
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PCI Nanofug® Premium

Fleksibel fugemørtel til
alle fliser og natursten
PCI Nanofug® Premium er et sandt allround-produkt, særdeles velegnet
til fuger, hvor udseendet er vigtigt. Premium-fugen egner sig perfekt til
alle fliser og natursten. Uanset type og format. Takket være den unikke
merværdi-kombination af optiske og tekniske egenskaber er den det sikre
valg for bygherrer og planlæggere.

En bred vifte af fugefarver giver dig designmuligheder, som matcher ethvert look – tilpasset til de
aktuelle trends og især til det trendy træ- og betonlook inden for flisebelægninger. Jordnuancerne
harmonerer med moderne træimiterede fliseoverflader. De grå og sorte nuancer matcher de
trendy fliser med grå nuancer og betonlook. Således er PCI Nanofug® Premium flisebelægninger
en mulighed overalt, hvor der ønskes trælignende, naturinspirerede overflader, selv i vådrum.
For et permanent smukt og hygiejnisk resultat. Takket være de nye farvetoner opstår der
28 fugefarver med nuancer, som matcher hinanden i farveharmonien – både i brunlige nuancer
og hvide-grå- sorte nuancer.

Premium-fordele


Fin overflade og flot farve til fuger,
hvor udseendet er meget vigtigt



Meget høj forarbejdningskomfort
med et tidsrum på ca. 40 minutter,
hvor forarbejdning er mulig.
Kan betrædes efter ca. 2 timer



Forbedret beskyttelse imod visse
skimmelsvampe og mikroorganismer



Meget let at rengøre takket
være „easy-to-clean-effekt“ og
modstandsdygtig over for sure
rengøringsmidler
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Oversigt over PCI Nanofug® Premium fugefarver
Hvide-grå-sorte nuancer

Brune nuancer

20 Hvid

11 Jasmin

43 Pergamon

12 Anemone

44 Topas

27 Jurabeige

23 Lysegrå

02 Bahamabeige

16 Sølvgrå

53 Okker

18 Manhattan

03 Caramel

21 Grå

54 Ahorn

22 Sandgrå

55 Nøddebrun

31 Cementgrå

56 Terrabrun

19 Basalt

57 Hjortebrun

47 Antracit

05 Mediumbrun

61 Skifergrå

40 Sort

N yhed

N yhed

58 Mahagoni

N yhed
N yhed
N yhed

N yhed
N yhed

59 Mocca

41 Mørkebrun

60 Sortbrun

N yhed

Mulighed for farveafvigelser af tryktekniske grunde
Fugebredde 1-10 mm
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PCI Nanofug®

Smuk i alle omgivelser

18

		

Til fuger hvor udseendet er meget vigtigt –

				
			
		

ideel til porcellanato og hårdtbrændte klinker

Fås i 17 forskellige nuancer

Vand- og smudsafvisende overflade

19

PCI Nanofug®

Fleksibel fugemørtel især til
belægninger af porcellanato
og hårdtbrændte klinker
Klassikeren PCI Nanofug® er et færdigudviklet multitalent med høj
optisk standard. Men det er dog uovertruffen til porcellanato-klinker.
Den smidige fugemørtel overbeviser med en let og smidig
forarbejdningsprofil, er let at rengøre og egner sig også til områder,
der er udsat for kraftig vådbelastning.

Fordele


Komfortabel forarbejdningsprofil



Vand- og smudsafvisende overflade



Meget let at rengøre takket være
„easy-to-clean-effekt“
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Oversigt over PCI Nanofug® fugefarver
Hvide-grå-sorte nuancer

Brune nuancer

20 Hvid

11 Jasmin

43 Pergamon

12 Anemone

44 Topas

02 Bahamabeige

23 Lysegrå

03 Caramel

16 Sølvgrå

05 Mediumbrun

18 Manhattan

41 Mørkebrun

21 Grå

31 Cementgrå

19 Basalt

47 Antracit

40 Sort

Mulighed for farveafvigelser af tryktekniske grunde
Fugebredde 1-10 mm
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Anbefalinger,
der gør dit arbejde lettere
Anbefaling til brug ved cementbaserede fugemørtler
PCI Nanofug® Premium eller PCI Nanofug®? Valget af den rigtige
fugemørtel er underlagt forskellige kriterier. De nævnte mørtler kan
bruges på mange forskellige måder, men har også individuelle styrker.
PCI Nanofug® Premium har en unik kombination af optiske og tekniske
egenskaber, som skaber merværdi, og er dermed altid det sikre valg.
Den følgende tabel hjælper dig med at vælge den rigtige cementbaserede
fugemørtel afhængigt af det materiale, der skal fuges.

Hårdtbrændte

Belægning /
Porcellanato

klinker

Fajance

Natursten

PCI Nanofug® Premium

++

++

+

++

PCI Nanofug®

+

++

++

–

fleksibel fugemørtel

++ perfekt

+ egnet

– ikke egnet

Systemanbefaling
Fugen er kronen på værket af den udlagte flise- eller
naturstensoverflade og bidrager væsentligt til gulvet
og rummets udseende. Med PCI er du dog på den
sikre side allerede fra primingen af overfladen.
Vores systemer dækker alle arbejdstrin i forbindelse
med sikker udlægning. Ud over systemerne
Flise Universal og Natursten Universal tilbyder vi
også særlige systemløsninger, for eksempel til
svømmebassiner og balkoner.
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Perfekt lukning af tilslutningsog bevægelsesfuger
PCI Silcofug® Multicolor

Elastisk fugemasse til både indendørs og udendørs brug


Forebygger svampe- og skimmelangreb på fugemassen



Yderst gode forarbejdningsegenskaber



Syrehærdende, fås i 390 farver jf. PCI Durapox® Premium Multicolor

PCI Silcofug® E

Elastisk fugemasse til både indendørs og udendørs brug


Forebygger svampe- og skimmelangreb på fugemassen



Bestandig over for rengørings- og desinfektionsmidler



Syrehærdende, fås i 28 farver

PCI Carraferm®

Silikonefugemasse til natursten


Forårsager ingen misfarvning i fugekanterne



Ideel til lukning af forbindelses- og bevægelsesfuger på natursten,



Neutralhærdende

som er følsomme overfor misfarvning

Oplysninger om farvebestemmelse
Fugefarverne fra PCI fremstilles efter dine farveønsker. Selv om der udvises omhu fra både din og
vores side, kan der på grund af skærmafvigelser på displayet, forarbejdningsteknikker og forskellige
produktionsbatcher forekomme de mindste farveafvigelser fra den valgte originale farvenuance.
Der skal i forbindelse med rådgivningen og farvevalget tages hensyn til forskellige lyspåvirkninger
på udlægningsmaterialet i den indbyggede tilstand. I tilfælde af usikkerhed anbefales det at lave en
prøvefugning eller en sammenligning med fugefarvekortene. Fugefarvekortene fremstilles ved hjælp
af originalprøver. Der kan opstå mindre farveafvigelser grundet tryktekniske forhold.
PCI Augsburg GmbH hæfter ikke for målefejl eller ukorrekt håndtering af PCI Colorcatch Nano.
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PCI produkter forhandles af
EMKA Kemi ApS i Danmark.
Se også, www.emkakemi.dk

1910/0119/DK SaWe

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
www.pci-danmark.dk

