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Således giver PCI Durapox® Premium Multicolor dig en hidtil 

uset grad af designfrihed. Til fuger, der virkelig rammer enhver 

smag. Denne produktnyhed er baseret på epoxyharpiksmørtlen 

PCI Durapox® Premium, som allerede er blevet tildelt 

innovationsprisen PLUS X Award 2018/2019 – for høj kvalitet, 

exceptionel funktionalitet og nem brugervenlighed ved 

forarbejdningen. PCI Pecitape® WDB sørger, som det for tiden 

eneste tilgængelige tætningsbånd til bade- og brusenicher på 

markedet med officiel prøvningsattest samt tætningstilbehøret 

PCI Pecitape® DE og PCI Pecitape® ME, for sikkerhed, som 

du kan stole på.

Også inden for byggesegmentet præsenterer PCI adskillige 

highlights for en endnu mere komfortabel og hurtigere udførelse 

af arbejdet. For nylig er PCI’s tætningsportefølje blevet udvidet 

med PCI BT 21. KSK-tætningsbanen overbeviser bl.a. med den 

største klæbestyrke på markedet. Opdag også de nye produkter 

fra PCI Nanocret®-serien: den fremragende modellerbare 

reparationsmørtel PCI Nanocret® R4 PCC og til hurtig hærdning 

fra 1 °C . For maksim PCI Nanocret® R4 Rapid al sikkerhed i 

enhver situation.

PCI er med sit omfattende udvalg af serviceydelser altid klar til 

at hjælpe dig med valg af produkter og forarbejdning, både i en 

personlig dialog og gennem regelmæssige kurser samt digitalt, 

som f.eks. med live-chat-funktionen på PCI’s hjemmeside og 

online informationsvideoer.

Disse og andre nyheder samt de velkendte produkter fra  

PCI tilbyder skræddersyede løsninger til optimal brug inden  

for byggeriet. Du kan også drage fordel af det!

Nyheder, du kan stole på

Også de nye produkter fra PCI lever op til de højeste kvalitetsstandarder.  
De er netop skræddersyet til behovene hos byggevirksomhederne,  
letter arbejdet på byggepladsen og garanterer de bedste resultater.
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PCI Durapox® Premium Multicolor
Epoxyharpiksfugen for ubegrænsede designmuligheder

Find den rigtige fuge til enhver flise. Med et udvalg af farver  
i enhver ønsket nuance. Lige efter din smag. 

 Maksimal farvediversitet til individuelle design
 Fugningen bliver let som en leg
 Intet restslør
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Oversigt over

PCI Durapox® Premium Multicolor – epoxyharpiksmørtel

  Du kan få enhver fugefarve – lige efter din personlige smag

  Særligt farvestrålende og homogen overflade

  Meget smidige fugeegenskaber lige som cementbaserede 

fugemørtler

  Meget let at rengøre, modstandsdygtig over for sure 

rengøringsmidler

Professionel kunderådgivning med PCI Colorcatch Nano

  Øger din kundespecifikke rådgivningskompetence

  Vækker begejstring takket være enkelt og digitalt farvevalg

  Din indgang til nye kundesegmenter

PCI Durapox® Premium Multicolor 

Lige efter din smag

Epoxyharpiksmørtlen PCI Durapox® Premium Multicolor til lægning og fugning af fliser giver maksimal 
designfrihed – takket være maksimal farvediversitet. På samme tid scorer den højt med sine smidige 
fugeegenskaber, sin enkle forarbejdning og nemme afvaskning med rensemidlet PCI Durapox® Finish.

Ny og nyttig

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.

„Med PCI Durapox® Premium Multicolor får jeg den rigtige fuge til enhver flisefarve –  
uanset om det er tone i tone eller en kontrastfarve.

For første gang er der ikke længere nogen grænser for individuel designfrihed.“
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PCI Durapox® Premium
Epoxyharpiksmørtel lige så smidig som 
cementbaseret fugemørtel

 Meget let fugning – med kun én hånd
 Vask uden restslør med PCI Durapox® Finish
 Smuk i 17 farvenuancer til individuelle design

High Quality

Convenient Application

Functionality

2018/2019 | Awarded for:
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Oversigt over

PCI Durapox® Premium – epoxyharpiksmørtel til lægning 

og fugning af fliser

  Meget smidige fugeegenskaber lige 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-clean-effekt“  

og modstandsdygtig over for sure rengøringsmidler

PCI Durapox® Finish – rensemiddel til epoxyharpiksmørtel

  500 ml sprayflaske (flydende)

  750 g spand (koncentrat som tilsætning i vaskevand)

PCI Durapox® Premium og PCI Durapox® Finish

Så let som en leg

PCI Durapox® Premium er en epoxyharpiksmørtel til fugning med meget smidige fugeegenskaber. 
Den gør forarbejdningen meget let med kun én hånd. Den meget lette afvaskning med rensemidlet 
PCI Durapox® Finish forhindrer restslør.

Ny og nyttig

Legende lette forarbejdningsegenskaber fra start til slut. 

Ideel til fugning af overflader, hvor udseendet er meget 

vigtigt, som fx fliser, mosaik og porcellanato.

„Ved epoxyharpiksfuger er forarbejdningsegenskaberne særligt vigtige –  
derfor bruger jeg kun PCI Durapox® Premium,  

fordi det er lige så smidigt og let at forarbejde som cementbaseret fugemørtel.“
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PCI Nanofug® Premium
Fleksibel fugemørtel til alle fliser og natursten

  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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Ny og nyttig 

Udvalget på 28 fugefarver giver dig passende 

designmuligheder til ethvert look – 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.

PCI Nanofug® Premium

Skønhed i sin mest universelle form

PCI Nanofug® Premium tilbyder mere værdi for pengene med en række intelligente egenskaber.  
Og Premium-fugen egner sig perfekt til alle fliser og natursten. Takket være den unikke  
merværdi-kombination af optiske og tekniske egenskaber er den dit sikre valg.

„Den passende farve og en fin overflade udgør i min optik en  
æstetisk overbevisende fuge.

Og når den samtidig er let at rengøre – så meget desto bedre!“

Oversigt over

PCI Nanofug® Premium – fleksibel fugemørtel til alle  

fliser og natursten

  Fås nu i 28 farvenuancer – tilpasset de aktuelle trends  

inden for fliselook i grå og brune nuancer

  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
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PCI Flexmörtel® Premium
Udendørsspecialist med fremragende udførelseskomfort  
og meget stor sikkerhed

  Meget stor sikkerhed mod salpeterudslag, til keramik og 
naturstensbelægninger

  Fremragende udførelseskomfort, ca. 90 minutters forarbejdningstid,  
kan betrædes efter ca. 4 timer

  Variabel tilpasning af konsistensen; kan efter behov blandes op som 
tyndlags-, flyde- eller middellagsklæber
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Oversigt over

PCI Flexmörtel® Premium – fleksibel fliseklæber til 

belægninger af keramik og natursten

 Universelt anvendelig til gulve, særligt udendørs

  Fremragende udførelseskomfort, ca. 90 minutters 

forarbejdningstid og kan betrædes efter ca. 4 timer

 Meget stor sikkerhed mod salpeterudslag

  Variabel tilpasning af konsistensen; kan efter behov blandes 

op som tyndlags-, flyde- eller middellagsklæber

 Klæbelagstykkelse 1-20 mm

 Med effektiv krystallinsk vandbinding

 Opfylder klassificeringen C2FE S1 iht. til DIN EN 12004

Fliseklæber i PCI Flexmørtel®-serien

  PCI Flexmörtel® S1 – fleksibel fliseklæber til alle  

keramiske belægninger

  PCI Flexmörtel® S1 Rapid – fleksibel fliseklæber  

til alle keramiske belægninger

  PCI Flexmörtel® S1 Flott – fleksibel fliseklæber specielt  

til store gulvfliser

  PCI Flexmörtel® S2 – højfleksibel fliseklæber til alle  

keramiske belægninger

PCI Flexmörtel® Premium

Til dine gulve inden- og udendørs

PCI Flexmörtel® Premium universelt anvendelig til gulve – både indendørs og udendørs. 
Produktet imponerer med sin meget store sikkerhed mod salpeterudslag og en fremragende 
forarbejdningskomfort. Konsistensen kan tilpasses variabelt efter behov.

Ny og nyttig

PCI Flexmörtel® Premium imponerer med sin gode 

arbejdsegenskaber og giver stor sikkerhed mod 

salpeterudslag – selv udendørs.

„En gulvklæber i høj kvalitet skal give mig en høj  
forarbejdningskomfort og en høj grad af sikkerhed.

PCI Flexmörtel® Premium opfylder disse krav, selv udendørs.“
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PCI Pecitape® WDB og PCI Pecitape® Protect
Tætningsbåndet til bade- og brusenicher som ganske enkelt kan lidt mere

 Den perfekte hjørneløsning
 Integreret lydisolering
 Kan kombineres med beskyttelsesbånd

MEETS NEW
WATERPROOFING 

STANDARD
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Oversigt over

PCI Pecitape® WDB – tætningsbånd med lydisolering  

til bade- og brusekar

  Til kanttætning mellem væggen og kanterne på bade-  

og brusenicher

  Som en permanent pålidelig vandtætningsmembran  

bag silikonefugen

  Meget fleksibel, nem at anvende og sikker at bruge

PCI Pecitape® Protect – beskyttelsesbånd med rustfri 

stålarmering til alle elastiske fugemasser

  Forhindrer ødelæggelse af tætningen ved udskæring  

af elastiske fugemasser

 Velegnet til alle typer bevægelsesfuger

Tætningstilbehør til PCI-tætningssystemer

Sikker tætning – helt ned til mindste detalje

Ny og nyttig

PCI Pecitape® WDB nu med en officiel prøvningsattest. 

Tætningstilbehøret fra PCI er blevet suppleret med  

PCI Pecitape® ME, det permanent elastiske 

multifunktionelle tætningshjørne PCI Pecitape® DE,  

den permanent elastiske brusekabineplade til tætning  

af afretningslag.

Med den nye PCI Pecitape® WDB sikres områder bag og under bade- og brusenicher 
enkelt og permanent mod fugtpåvirkninger – og skaber således merværdi: Den 5 mm tykke 
lydisoleringsstrimmel giver effektiv støjbeskyttelse. Tætningen bliver særligt sikker under 
silikonefugen takket været den rustfrie stålarmering PCI Pecitape® Protect. Hvis den elastiske 
fugemasse skæres ud, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse, forbliver tætningsbåndet til bade-  
og brusekar PCI Pecitape® WDB intakt.

„DIN 18534 lægger særlig vægt på tætningen af bade- og brusekar. PCI Pecitape® WDB  
har en officiel prøvningsattest – og er derfor det logiske valg for mig.“

PCI Pecitape® DE PCI Pecitape® ME

Nyhed

med 

prøvningsattest

Nyhed
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PCI Silcofug® E
Elastisk fugemasse til både indendørs  
og udendørs brug

 Bestandig over for vejrpåvirkninger – ideel til udendørs brug
 Svampehæmmende – for hygiejnisk renlighed
 Fås i 28 farver – passer til PCI’s sortiment af fugemørtel
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PCI Silcofug® E

Nogle gange kan kvalitet også være fleksibel

Oversigt over

PCI Silcofug® E – silikonefugemasse til indendørs  

og udendørs brug

  Elastisk, udligner hhv. stræk- og trykbevægelser på o 

p til 20 % af fugebredden

  Ideel til brug i udendørs områder – meget bestandig over  

for vejrpåvirkninger og UV-stråler og høje temperaturer

  Forhindrer svampe- og skimmelvækst på fugemassen

  Bestandig over for rengørings- og desinfektionsmidler

  Syrehærdende, fås nu i 28 farver

PCI Silcofug® E udligner hhv. strækog trykbevægelser på op til 20 % af fugebredden Siikonefugen 
er bestandig over for vejrpåvirkninger og UV-stråler og temperaturer op til 165 °C. Dette gør den 
ideel til brug i udendørsområder.

„Ved silikonefugemasse er det vigtigt for mig, at den er sikker, at den kan forarbejdes hurtigt  
og rent, og at den også er elastisk og svampehæmmende i forhold til senere brug

– hvad enten det er i badeværelset, i stuen, i køkkenet, i svømmebassinet eller på balkonen.“

Ny og nyttig

De 28 farver matcher de grå-hvide-sorte og 

brune nuancer i den aktuelle trend med træ- og 

betonlook. Således giver PCI Silcofug® E passende 

designmuligheder til ethvert look.
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PCI BT 21
KSK-tætningsbanen „All-weather“ med topmoderne 
tætningsteknologi sørger for permanent tørre beboelseskældre

  Optimal klæbestyrke – til permanent beskyttelse af de tætnede overflader 
mod fugt og indtrængende radongasser fra jorden

  Optimal fleksibilitet – ren, foldefri forarbejdning i hjørner og ved ujævnheder
  Optimal straksløsning – defineret lagtykkelse, hurtigere fremskridt i arbejdet, 

ingen tørretider
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Oversigt over

KSK-tætningsbanen „All-weather“ med topmoderne 

tætningsteknologi sørger for permanent tørre 

beboelseskældre

  Optimal klæbestyrke takket være den særlige 

klæbemiddelkombination til permanent beskyttelse  

af de tætnede overflader

  Optimal fleksibilitet – ren, foldefri forarbejdning i hjørner  

og ved ujævnheder, selv ved temperaturer ned til 5 °C

  Optimal straksløsning – defineret lagtykkelse, hurtigere 

fremskridt i arbejdet, ingen tørretider; op til 50 % hurtigere 

tætning end med tyklagsmørtel. Dermed er kældertætningen 

straks modstandsdygtig over for vand og slagregn, og det  

er således muligt at fylde udgravningen med det samme

  Radontæt – til permanent og sikker brug af kælderen; 

dokumenteret med en ekstern prøvningsattest

Enkel, gennemtænkt supplerende portefølje

  PCI BT 26 – primer „all-weather“, fra 5 °C til 30 °C, 

klæbeaktiv til KSK-tætningsbaner

  PCI BT 28 – specialgrunder (vinter) op til 5 °C inden 

klæbning af KSK-tætningsbaner

  PCI BT 42 – fastgørelsesbånd til til- og afslutning  

af overfladetætning

  PCI BT 45 – tætningshjørne indvendigt

  PCI BT 46 – tætningshjørne udvendigt

PCI BT 21 og supplerende sortiment

Intet klæber bedre: PCI BT 21
Systemet PCI BT 21 (KSK) tilbyder topmoderne tætningsteknologi til kold- og selvklæbning. Fokus 
er på PCI BT 21 tætningsbanen „All-weather“. Den består af en to-lags,slidstærk valéron®specialfolie 
og en stærkt klæbende bitumengummifugemasse. Således forbliver kælderydervægge permanent 
sikret mod fugt. KSK-tætningsbanen er også velegnet som Z- eller L-tætning ved dobbelt murværk.

Ny og nyttig

PCI BT 21 holder tæt i henhold til DIN 18533-W1 og  

kan anvendes på alle jævne byggematerialer til kældre.  

Ved professionel udlægning garanterer systemet 

permanent tørre kældre til brug.

„Ren, hurtig og sikker – KSK-tætningsbanen PCI BT 21 opfylder mine krav til smidighed  
og klæbestyrke selv ved lave temperaturer.“
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PCI Nanocret® R4 Rapid
Hurtighærdende reparationsmørtel til byggeelementer  
i beton og temperaturer fra 1 °C

  Kan males over efter ca. 2 timer
 Let og smidig forarbejdning
 Til lagtykkelser fra 5 til 50 mm
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Oversigt over

PCI Nanocret® R4 Rapid – hurtighærdende reparationsmørtel  

til byggeelementer i beton

  Hurtig og ensartet hærdning selv ved lave temperaturer  

(fra 1 °C)

  Kan males over allerede efter 2 timer

  Meget stor sikkerhed mod salpeterudslag

  Let og smidig forarbejdning

  Svindkompenserende og derfor ekstremt slidstærk

  Meget god stabilitet, ideel til forarbejdning over hovedhøjde

  Lysegrå betonfarve (primer er ikke nødvendig)

  Klæber uden problemer på beton og afretningslag

  Meget høj resistens over for sulfat og karbonatisering

  Certificeret iht. EN 15043 R4

Reparationsmørtel fra PCI Nanocret®-serien

  Klæbemasse og mørtel i ét produkt

  Klæber uden problemer på beton, murværk og afretningslag

  Ringe svind for optimal belastningsoverførsel og for at undgå 

revnedannelse

  Testet i henhold til EN15043 for garanteret sikkerhed og slidstyrke

  Let at glatte og påføre

  Stabil

  Æstetisk med en fin overfladestruktur

PCI Nanocret® R4 Rapid

Optimal reparation i al slags vejr

Den hurtige reparationsmørtel er den ideelle løsning til arbejde, hvor tidsplanen er presset. 
Hurtigmørtlen fra PCI Nanocret®-serien garanterer ensartet hærdning selv ved lave temperaturer. 
Den er smidig at forarbejde og nem at forme.

Ny og nyttig

PCI Nanocret® R4 Rapid hærder hurtigt og ensartet selv 

ved lave temperaturer (fra 1 °C) og kan allerede males 

over efter ca. 2 timer. Den er svindkompenserende og 

derfor ekstremt slidstærk.

„PCI Nanocret® R4 Rapid garanterer hurtig og ensartet hærdning  
selv ved lave temperaturer.

Det gør mig mindre afhængig af vejret, og så sparer jeg ovenikøbet tid.“
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PCI Nanocret® R4 PCC
Betonreparationsmørtel som er smidig at forarbejde –  
til statiske reparationer

  Let, smidig forarbejdning, fremragende at udjævne og forme
 Meget stabil med god klæbeevne, selv ved forarbejdning over hovedhøjde
 Ekstremt ringe svind og fiberforstærket
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Oversigt over

PCI Nanocret® R4 PCC – reparationsmørtel med høj styrke 

til betonkonstruktioner på gulv, væg og loft

  Let og smidig forarbejdning

 Fremragende at udjævne og forme

  Fremragende vedhæftning, selv ved påføring over 

hovedhøjde

  Stor trykstyrke og slidstyrke, tåler at blive udsat for kraftig 

mekanisk belastning

  Kan påføres med pumpe og sprøjtepistol

  Resistent over for sulfatangreb i spildevandsanlæg

  Svindkompenserende, fiberforstærket

  Overholder kravene i RiLi SIB (retningslinjer for beskyttelse  

og reparation af betonelementer)

  Anført som reparationsmørtel i overensstemmelse med ÖBV 

(østrigsk kvalitetsmærkning)

  Vandtæt, resistent over for vejrpåvirkning og frost/tøsalt

Reparationsmørtel fra PCI Nanocret®-serien

  Klæbemasse og mørtel i ét produkt

  Klæber uden problemer på beton, murværk og afretningslag

  Ringe svind for optimal belastningsoverførsel og for at undgå 

revnedannelse

  Testet i henhold til EN15043 for garanteret sikkerhed  

og slidstyrke

  Let at glatte og påføre

  Stabil

  Smuk med en fin  

overfladestruktur

Den kunststofmodificerede, cementbundne mørtel PCI Nanocret® R4 PCC overholder kravene  
i RiLi SIB (retningslinjer for beskyttelse og reparation af betonelementer) og ZTV ING og er 
certificeret i henhold til EN 15043 klasse R4. Takket være den lette og smidige forarbejdning  
er det den perfekte løsning til statiske reparationer.

Ny og nyttig

PCI Nanocret® R4 PCC overholder de krævede kriterier 

i RiLi SIB (retningslinjer for beskyttelse og reparation 

af betonelementer) og ZTV ING og sætter desuden nye 

standarder for komfortabel forarbejdning.

„Et absolut professionelt produkt, der også er let at forarbejde.  

Takket være særlige egenskaber, såsom det ringe svind og god vedhæftning, lykkes ethvert projekt.“

PCI Nanocret® R4 PCC

Til statisk belastede reparationer

21



PCI Repament® Fein
Modellerbar hurtigmørtel til betongulve  
og cementafretningslag

   Meget modellerbar – ligesom legesand, særlig smidig 
og yderst let at påføre

   Ideel til reparationer og faldopbygninger i lagtykkelser 
fra 10 til 100 mm

   Hurtig hærdning
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Oversigt over

PCI Repament® Fein – reparationsmørtel til betongulve  

og cementafretningslag

  Det er helt enkel: den blandes med vand og er klar til brug, 

og fejl, som fx forkert blandingsforhold af bindemiddel  

i forhold til sand, dårlig kombination af kornkurver etc.,  

undgås således

  Komfortabel: særligt smidig og meget nem at påføre

  Høj kvalitet: overflader som er homogene og lette at lukke, 

næsten svindfri udhærdning

  Stor styrke: CTC40F6A1

  Slidstærk: Vandtæt og frostbestandig

  Til lagtykkelser fra 10 til 100 mm

  Potlife: ca. 50 minutter

  Hurtig hærdning: 

- Kan betrædes efter ca. 6 timer 

- Kan belægges med fliser efter ca. 6 timer 

- Fuldt belastbar efter ca. 3 døgn

PCI Repament® Fein

Fald der falder i din smag

Den finkornede reparationsmørtel til betongulve og cementafretningslag er specielt udviklet til 
mindre reparationer og faldopbybygninger. Hurtigmørtlen er meget smidig i sin konsistens og  
er fremragende at modellere, hvilket letter faldopbygningen.

„Reparationsmørtel skal for mig være let at modellere  
og meget let at forarbejde – selvfølgelig også i faldet.  

Ligesom PCI Repament® Fein.“

Ny og nyttig

Takket være optimal modellering er reparationer særligt 

hurtige. Nem faldopbygning.
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PCI Repament® Multi
Hurtigmørtel med høj styrke til små arealer

  Variabel tilpasning af konsistensen: fra flydende til standfast
  Multifunktionel: til afretningslag, let støbearbejde og renoveringer
  Hurtig hærdning
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Oversigt over

PCI Repament® Multi – reparationsmørtel til  

betongulve og cementafretningslag

  Multifunktionel: stabil, flydende, selvnivellerende

  Høj trykstyrke: ca. 60 til 80 N/mm²

  Til indendørs og udendørs brug

  Vandtæt og frostbestandig

  Til lagtykkelser fra 10 til 70 mm

  Hurtig hærdning: 

- Kan betrædes efter ca. 6 timer 

- Kan belægges med fliser efter ca. 6 timer 

- Fuldt belastbar efter ca. 3 døgn

PCI Repament® Multi

Variabel efter ønske – men et super resultat

Hurtigmørtlen er universalløsningen til mindre betonreparationer, som kan udføres hurtigt og uden 
for store anstrengelser. Konsistensen kan justeres ved at ændre vandmængden – lige fra flydende  
til standfast. På samme tid giver den stor trykstyrke og hurtig hærdning.

Ny og nyttig

Det er let at opnå forskellige konsistenser for PCI 

Repament® Multi ved at ændre vandmængden –  

og det samtidig med høj trykstyrke og hurtig hærdning.

„Logistik og transport bliver mere effektiv, når jeg kan bruge ét  
produkt til flere formål. PCI-reparationsmørtlens konsistens kan  

justeres variabelt fra flydende til stabil.“
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System PCI Barra®

Den sikre indre barriere mod fugtopstigning

  Til pålidelig renovering af fugtigt murværk
  Smalt, forståeligt sortiment til nem anvendelse
  Fri for opløsningmidler – ingen lugtdannelse i kælderrummene
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System PCI Barra®

Systematisk tørlægning

Oversigt over

System PCI Barra®-systemet – Den sikre indre  

barriere mod fugtopstigning

  Smalt, forståeligt sortiment til nem anvendelse

  Brugervenlige produkter garanterer en effektiv renovering  

af fugtigt murværk

  PCI Barra® Creme – horisontalspærre med op til 95 % 

beskyttelse mod fugtopstigning, mindsker behovet for 

yderligere foranstaltninger

  PCI Barra® Gisol – den pålidelige klassiske horisontalspærre 

til injektion uden tryk

  PCI Saniment® 2 in 1 – saneringspudsmørtel og finpuds  

i ét produkt

PCI Barra®-systemet består af produkter, der anbringes på indersiden af kælderen og dermed 
udgør en sikker barriere mod fugtopstigning. Beskyttelsen opstår ved at injicere murværket 
med særlige cremer eller væsker. PCI Saniment®-produkterne, der hører til systemet, forhindrer 
salpeterudslag og former overfladen. 

Ny og nyttig

Indvendige tætninger som PCI Barra®-systemet er ikke 

en del af DIN 18533, da denne kun beskæftiger sig med 

bygningstætninger, der er i kontakt med jorden.  

Derfor er alle produkter i PCI Barra®-systemet testet  

og certificeret i henhold til WTA.

„Med PCI Barra®-systemet kan jeg med ganske få arbejdsgange gøre et kælderrum  
mere brugbart. Certificeringen giver mig optimal sikkerhed med hensyn til  

funktionalitet og slidstyrke.“

1 2 3

4 5 6 7

PCI Barra® Creme 
PCI Barra® Gisol

PCI Barraseal® PCI Saniment® HA PCI Saniment® 2 in 1 PCI Barraseal® Turbo

PCI Barra® Inject PCI Polyfix® plus L

7
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Nyhed

Nyhed

Nyhed

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

PCI produkter forhandles af 
EMKA Kemi ApS i Danmark. 
Se også, www.emkakemi.dk 9
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