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Innledning
Innledning
Natursteinens karakteristiske egenskaper skaper en spesiell

Ved legging av naturstein er det imidlertid viktig å ha nøyaktig

og luksuriøs atmosfære i ethvert rom. Det naturlige organiske

kunnskap om de forskjellige steinenes ulike egenskaper. Også

materialet, den uregelmessige teksturen og de varme fargene

ved legging og fuging av flisene må kvaliteten og de spesifikke

gjør hver flis helt unik og gjør at belegningen fremstår som en

egenskapene til materialene som brukes, samsvare med

eksklusiv detalj i interiøret i enhver bygning. Også på terrasser

kravene til behandling av den enkelte natursteinen.

og balkonger og på større utendørsanlegg i bymiljøer blir
naturstein stadig mer populært.

PCI Augsburg GmbH har gitt seg i kast med denne utfordringen og med PCI Carra-systemet utviklet en produktserie for
profesjonelle håndverkere som med bare noen få produkter
tar hensyn til alle natursteinenes egenskaper og krav.
I de 60 årene firmaet har eksistert har PCI hele tiden vært
oppmerksom på den raske utviklingen i markedet. Slik har
det vært mulig å reagere raskt på endrede forutsetninger,
og spesielt på det økte behovet fra våre kunder. Resultatet
er en rekke nyskapende produktløsninger, slik som det nyeste
medlemmet i produktserien PCI Carra – hvitt flislim for naturstein som er følsomme overfor misfarging, PCI Carraflott® NT.
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Naturstein
Naturstein
Eksklusiv, verdifull og naturlig
Naturstein klassifiseres som magmatiske, sedimentære
og metamorfe bergarter avhengig av deres opprinnelse.
Alle bergarter er dannet i en periode på millioner av
år, og under trykk, eller ved forkastninger, da oppstod
de populære fargene, strukturene, kornstørrelsene,
nyansene, avsetningene og fossilavtrykkene.
Magmatiske bergarter (størkningsbergarter)
Magmatiske bergarter eller også kalt størkningsbergarter
dannes ved størkning av magma fra jordens indre (såkalte
dypber-garter, f.eks. granitt eller dioritt) eller etter vulkanutbrudd på jordens overflate (vulkanske bergarter, som for
eksempel diabas eller doleritt). Dypbergarter er ofte svært
massive og lite porøse. Vulkanske bergarter, på den annen
side, har en tendens til å bli skjøre, men kan også – som
basalt som brukes som veibelegg – være svært harde og
motstandsdyktige.
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Sedimentære bergarter (avsetningsbergarter)

Opplysninger om egenskaper som vannopptak, frost-

Sedimentære bergarter er stort sett dannet ved avleiring av

bestand-ighet, trykkfasthet, slagfasthet og slitestyrke til

avsetninger, erosjon eller forvitring av materiale fra eldre forvit-

steinene, finner planleggeren i de aktuelle standardene

rede bergarter og senere herdet eller forsteinet (f.eks. kalk-

(DIN 52100 og DIN 52112).

stein og sandstein). Vedheften til disse bergartene er, grunnet
deres porøsitet, uproblematisk. De er likevel følsomme overfor

Selv om man velger steintype ut i fra de ulike kravene, kan

deformasjon og utblomstringer.

mønster og farge på vareprøven bare gi en tilnærmet gjengivelse av de flisene som blir levert. Derfor bør struktur og

Metamorfe bergarter (omdannede bergarter)
Omdannede bergarter eller metamorfe bergarter formes under

styrkeforskjeller testes før legging. Legg en liten prøveflate
og sorter eventuelt flisene.

påvirkning av høyt trykk og høy temperatur av sedimentære
og magmatiske bergarter. På denne måten ble f.eks. diabas

Tross ekstraarbeid - det lønner seg alltid å gi seg i kast

omdannet til gneis og kalkstein til marmor. Gjennom denne

med den utfordringen naturstein byr på. PCI hjelper deg med

omdanningen oppstod spesielt vakre strukturer, men steinene

mange datablader og brukerbrosjyrer, og muliggjør et perfekt

er ikke spesielt faste og egner seg derfor best til veggklednin-

resultat ved riktig bruk av produktene i PCI Carra-systemet.

ger.
Hver av disse tre gruppene med bergarter deles inn i mange
forskjellige undertyper med egne egenskaper, som ikke er
mulig å nevne her. Av konkurransemessige hensyn brukes
ofte flere navn for en og samme stein, noe som også gjør en
direkte sammenligning vanskelig.
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Naturstein
Naturstein
legging og fuging
Naturstein kan legges uten problemer på fast og jevnt
underlag. De viktigste monteringstips og de beste
produktene blir presentert og forklart i denne brosjyren.
Hver naturstein er unik.
Det gjelder ikke bare utseendet, som nettopp gjør dette
materialet så verdifullt og populært, men også steinenes
egenskaper.
For å utligne f.eks. tykkelsesforskjellen til ukalibrerte fliser
legges naturstein tradisjonelt i et tykt lag med flislim. For
kalibrerte natursteinfliser, det vil si fliser med jevn tykkelse,
kan flisene legges i tynne og middels tykke flislimlag og
flytende flislim. Flislimet er spesielt utviklet for naturstein.
Med systemet til Carra-produktserien dekker PCI
praktisk talt alle de forskjellige kravene ved legging
av alle typer naturstein.
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Tradisjonell legging i mørtellag/limsjikt

Legging i mørtellag/limsjikt

F.eks. trass- sementmørtel eller – gangbar belegningen i løpet av kort tid
– hurtigstøp-avrettingslag-med ferdigmørtel PCI Novoment® M1 plus N.
Et tradisjonelt mørtellag er svært mørkt, herder ikke raskt og kan reagere med
stoffer i enkelte natursteiner. For å unngå misfarging, forhindre at underlaget
ikke skinner gjennom ved lys naturstein og for å sikre en optimal vedheft
anbefaler PCI bruk av en hvit lim-heftbro. Til dette brukes det tynne og middels
tykke limsjikt og flytlimet PCI Carraflott® NT som heftbro, tilsatt anbefalt
vannmengde.

Legging i tynne og middels tykke limsjikt og flytlim

Tynnsjiktslim
Til legging av kalibrerte natursteinfliser på vegg og gulv - hvitt kunststofforbedret
flislim
– PCI Carraflex®.
Tynne og middels tykke limsjikt og flytlim
For en tilnærmet hulromsfri flislegging av kalibrerte natursteinfliser på gulv,
spesielt i forbindelse med profilerte fliser og ujevne underlag
– PCI Carraflott® NT – også for lyse, gjennomskinnelige natursteinsfliser
		 og kritiske natursteinbelegninger.
Middels tykke limsjikt
Til legging av natursteinfliser med limtykkelser fra 5 til 40 mm på vegg og gulv,
spesielt for å jevne ut flisenes tykkelsestoleranse eller ujevnheter i underlaget
– PCI Carrament® hvit – for lyse, gjennomskinnelige natursteinfliser.
– PCI Carrament® grå.

Fuging i matchende fargetone
– Fugebredde 1 til 8 mm:
		 PCI Carrafug®
– Fugebredde over 8 mm (f.eks. ved legging av heller):

Fuging

		 PCI Pavifix® CEM Rapid blandet med 20 til 25 %
		 kvartssand med kornstørrelse 0,3 til 0,8 mm.
Bare for polerte natursteiner
– PCI FT Megafug®.
– Elastiske hjørne- og overgangsfuger: Silikon-tetningsstoff PCI Carraferm®.
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Naturstein
Naturstein
på treunderlag
Tre er et kritisk underlag for naturstein. Kvaliteten og
holdbarheten på resultatet avhenger av mange faktorer,
som bærematerialets svelle- og krympeegenskaper, og
anbefales derfor bare til privat bruk.
For å kunne legge natursteinfliser direkte på tre må overflaten være sterk, stabil og homogen. Løse eller elastiske
gulvplanker må skrus fast, parkettgulv må slipes.
Grunning, legging og fuging må utføres med stor forsiktighet for å tilfredsstille de høye kravene og for å absorbere
mekaniske belastninger som kan oppstå.
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Legging direkte på treunderlag

Legging direkte på treunderlag
– Sparkle ut et tynt, homogent kontaktlag med hvit reaksjonsharpiksflislim
		 PCI Collastic® direkte på treunderlaget.
– Stryk så på reaksjonsharpiksflislimet PCI Collastic® og legg ut flisene.
– Fug med PCI Carrafug® og PCI Carraferm® i matchende fargetone.

Legging med avspennings-og trinnlydsmatte

Legging med avspenningsmatte på treunderlaget

– Slipt treunderlaget.
– Grunn med spesialheftgrunn PCI Gisogrund ® 404, la den tørke
		 til den er klebefri.
– For ubehandlede gulvplanker er det nødvendig med nok et strøk
		 PCI Gisogrund® 404 etter 20 minutter.
– Jevn ut ujevnheter med PCI Periplan® Extra flytsparkel
– Tilpass trinnlydssmatten PCI Polysilent® og lim den til underlaget
		 med PCI Nanolight® eller PCI Rapidlight®.
– Legg flisene etter forutsetningene med PCI Carraflex® eller
		 PCI Carraflott® NT.
– Fug med PCI Carrafug® og PCI Carraferm® i matchende fargetone.
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Naturstein
Naturstein
Konstruksjon med gulvvarme
For å hindre deformasjon ved legging av naturstein
på oppvarmede gulvkonstruksjoner anbefales spesielt
bruk av kunststoffmodifisert PCI-flislim.
For å forebygge feil må en ved legging av natursteinfliser på
innstøpte varmeelementer følge anvisningene i databladet
„Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“ (keramiske
fliser og fliser, naturstein og betongstein på oppvarmede
gulvkonstruksjoner), utgitt av Zentralverband des deutschen
Baugewerbes e.V. (den tyske byggebransjens sentralforbund)
i Bonn, og EN 1264 „Gulvvarme - Systemer og komponenter“.
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Forbehandling av underlag
– Slip over anhydrittgulv (gipsgulv).
– Anhydrittgulv og absorberende sementgulv primes med heft-

Underlag

		 og beskyttelsesprimeren PCI Gisogrund® eller
– hurtigprimer PCI Gisogrund® Rapid.

– La primingen tørke.
– Kalibrerte natursteinfliser legges med det hurtigherdende tynne og middels
tykke limlaget og flytlimet PCI Carraflott® NT.

Legging

– Til legging av natursteinbelegninger i middels tykke limlag benyttes festeog middels tykt flislim PCI Carrament® hvit/grå.
– Fug med PCI Carrafug® og PCI Carraferm® i matchende fargetone.

For å oppnå en optimal varmefordeling bør hulromfri liming tilstrebes.
Et hurtigherdende flislim som er smidig å bearbeide, som for eksempel det
kunststoffmodifiserte spesialflislimet PCI Carraflott® NT og PCI Carrament®,
gir her det beste resultatet.

Merk
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Naturstein
Naturstein
på trinnlydisolasjon
Trinnlydisolasjonen PCI Polysilent® og PCI Polysilent®
plus demper i stor grad overføringen av trinnlyd i
ganger og trapper.
Trinnlydsisolerende PCI Polysilent® og PCI Polysilent® plus
egner seg med sin lave byggehøyde (4 mm, 7 mm og 10 mm)
ypperlig til legging under naturstein. Et spesielt overflatefiltlag
muliggjør i forbindelse med PCI-flislim legging av alle egnede
typer naturstein uten fare for misfarging og med god festeevne.
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– Ujevnheter jevnes ut med sparkelmassen PCI Periplan® CF 30 eller
sparkelmassen PCI Periplan® Extra

Underlag og isoleringsplater

– Legg trinnlydisolerende PCI Polysilent® eller PCI Polysilent® plus på det
faste og jevne underlaget og lim fast med det fleksible flislimet PCI Nanolight®
eller PCI Rapidlight® (sementbasert fleksibelt lim).
– For å unngå lydbroer mellom underlaget og flislimet limes skjøtene med tape
etter legging av trinnlydisolerende PCI Polysilent® eller PCI Polysilent® plus.

– Legg natursteinsflisene med PCI Carraflex®, PCI Carraflott® NT

Legging og fuging

eller PCI Carrament®.
– Fug med PCI Carrafug® og PCI Carraferm® i matchende fargetone.
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Naturstein
Naturstein
i våtrom
Det er tettingen som teller! Beskyttet av et vanntett
lag med PCI Lastogum® eller – i næringssektoren
– PCI Seccoral®, er naturstein også egnet til bruk i
våtrom.
Naturstein skaper også i våtrom et varmt og unikt klima.
Men her er det enkelte faktorer man må være oppmerksom
på for å hindre stygg misfarging over tid.
Misfarging skyldes inntrenging av vann. Allerede ved valg
av steiner må man forsikre seg om at de er egnet for bruk i
våtrom. Det er spesielt viktig at ingen fuktighet fra underlaget
kan trenge inn i de fine porene til f.eks marmor.
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Figuren viser rust i en mamorbrekasje, forårsaket av vann som har trengt inn i
bergartens porer. Det gjelder å forhindre slike skader allerede ved å velge riktig

Forberedelser

type steiner.

Gjennom vannsprutbelastede vegg- og gulvflater med de komplette tetningssystemene
– PCI Lastogum® (privat bruk) eller

Tetting

– PCI Seccoral® (for kommersielle områder) for å beskytte mot inntrengning
av fuktighet fra undersiden.

– Legg etter tørking de kalibrerte natursteinene med det velprøvde

Legging og fuging

PCI-flislimet PCI Carraflex® i en kombinert buttering-floating-prosess eller
med det tynne og middels tykke limlaget og flytlimet PCI Carraflott® NT.
– Fug med PCI Carrafug® og PCI Carraferm® i matchende fargetone.
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Naturstein
Naturstein
på balkonger og terrasser
Det viktigste kravet for steiner som brukes utendørs,
er et lavt vannopptak. Denne egenskapen har f.eks
granitt eller kvartsitt, men de er krevende med hensyn
til hefteegenskaper.
For legging av naturstein med lavt vannopptak er høy bindeevne nødvendig. Med lim for middels tykke lag og med natursteinslimet PCI Carrament® hvit/grå kan slike belegninger
legges i middels tykke lag uten ekstra heftbro. De bør imidlertid baksmøres som hovedregel ute.
Materialer for tetting og legging av naturstein på terrasser
og balkonger må oppfylle kravene i fuktbelastningsklasse
B0 iht. ZDB-datablad „informasjon om utførelse av tetting
ved legging av fliser og fliser innen- og utendørs, utgave
2010“. Detaljert informasjon om legging, se PCI-brosjyre
„Balkonger og terrasser Fagmessig planlegging og utførelse“.
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Ved for lite fall
– Påfør heftbroen PCI Repahaft® på det gamle rengjorte betongunderlaget
– Med hurtigstøp-ferdigmørtel PCI Novoment® M1 plus N, lag et fall på (min.

Underlag

		 1,5 %).
– Tett i samsvar med fuktbelastningsklasse B0 iht. ZDB-datablad
		 (to operasjoner med sikkerhets-slemmemørtel PCI Seccoral® 1K eller
		 PCI Seccoral® 2K Rapid).

Utendørs er en hulromsfri legging avgjørende, som det tynne og middels
tykke limlaget og flytlimet PCI Carraflott® NT muliggjør for kalibrerte fliser, en forutsetning for et perfekt resultat. Hvis legging med toleransekompensering

Legging

(opptil 15 mm) er nødvendig, legges fliser med middels tykt og festelim PCI
Carrament® i en kombinert buttering-floating-prosess(dobbeltliming).

– Fug med PCI Carrafug® og PCI Carraferm® i matchende fargetone.

Fuging
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Kunststein
Kunststein
legging og fuging
Kunststein (Agglo-Marmor), som er fremstilt av en
natursteinblanding og kunstharpiks, er påfallende
lik den ekte natursteinen, men kan få helt andre
egenskaper under legging. Bruk riktig flislim for å
unngå ubehagelige overraskelser!
Enkelte kunststeinfliser suger opp svært store mengder vann
fra flislimet og har deretter en tendens til konveks eller konkav
krumning. Hurtigherdende flislim er derfor en forutsetning. Den
agglomererte marmoren „Verde Alpi“ tar opp så mye fuktighet
at det er nødvendig å bruke et reaksjonsharpikslim uten vann
(PCI Collastic® eller PCI Durapox® NT) ved legging av denne
typen fliser.
På grunn av den utpregede termale utvidelsen og fuktsensitiviteten er den ikke egnet til utendørs bruk. Siden
deformasjonsegenskapene og vannopptaket varierer
sterkt avhengig av hvilken harpiks som er brukt samt
flisens størrelse og tykkelse, bør detaljert informasjon
innhentes fra produsenten.
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Fremstilling av jevne underlag
– Jevne gulv er enkle å fremstille med den hurtig-avrettingslag-ferdigmørtelen
		 PCI Novoment® M1 plus N. På grunn av den raske bindingen til blande-

Underlag

		 vannet gjennom PCIs spesialunderlag minimeres allerede fuktigheten - som
		 er så farlig for kunststein - i underlaget.
– Eksisterende ujevne underlag jevnes fint ut med PCI Periplan® CF 30 eller
		 PCI Periplan® Extra.

Legg kunststeinfliser med det raske flytlimet PCI Rapidflott®, polymermodifisert med PCI Lastoflex®. Hurtigherdende flislim forhindrer konkav
krumning av flisene og sørger samtidig for utmerket vedheft samt en

Legging

praktisk talt hulromsfri flislegging.

Etter at flislimet er herdet, fuges kunststeinflisene med den hurtige fleksible
fugemassen PCI Nanofug® Premium eller den fleksibiliserte fugemassen
PCI FT Megafug®. Hjørne- og overgangsfuger lukkes med silikontetnings-

Fuging

stoffet PCI Silcoferm® S i matchende fargetone.
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Brosteiner
Brosteiner
vanngjennomtrengelig legging
og fuging
Natursteinbelegninger er spennende materialer. Dette
naturproduktet imponerer med sitt utseende, mangfold,
trykkfasthet og holdbarhet. Egenskaper som gjør det til
et ideelt materiale for krevende og dekorative flater
utendørs.
For private innkjørsler, hageganger eller terrasser blir
belegninger med natur- og betongstein stadig mer populært.
Problemet med belegninger er ikke så mye underlaget, men
snarere de svært brede og dype fugene som utsettes for hard
belastning år etter år.
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Legg brosteiner på et vanngjennomtrengelig underlag, som er konstruert i

Underlag

henhold til den tiltenkte belastningen. En vanngjennomtrengelig legging kan
gjøres i grus, sand eller med drenerings- og avrettingsmørtelen PCI Pavifix® DM.
Ved reparasjon av gamle belegninger skal fugene blåses rene ned til ønsket
fugedybde, og urenheter på siden av steinene fjernes.

	Privat benyttede områder (liten belastning), for eksempel
hageganger, innkjørsler, terrasser
– Fugemasse til belegninger PCI Pavifix® 1K Extra og PCI Pavifix® PU.
		 Alle de tre fugemassene er vanngjennomtrengende og egner seg til
		 belegninger av naturstein.
– Før fuging med PCI Pavifix® PU må overflateforbehandlingen PCI Pavifix® V
		 påføres steinoverflaten og deretter tørke. PCI Pavifix® V letter etterfølgende
		 rengjøring av steinoverflaten etter fuging.
– Fugemassen for belegninger PCI Pavifix® PU påføres belegningen.

Fuging

		 Begge fugemassene for belegning fordeles enkelt med en gummiskrape
		 i fugene og komprimeres godt.
– PCI Pavifix® 1K Extra har et særtrekk. Før utlegging av denne fugemassen
		 for belgninger, fuktes belegningens overflate til metning, før materialet
		 fordeles inn i fugene med en gummiskrape. Dette materialet egner seg
		 også for trange fuger på 3 mm og kan også brukes på betongstein.
	Offentlige områder (middels belastning), f.eks. torg, gågater,
gangtrafikkområder
– Fugemasse for belegninger PCI Pavifix® PU.

Overskytende materiale på steinoverflaten skal fjernes grundig med en kost.

Rengjøring

Gjennom legging på et drenerbart underlag og fuging med den vanngjennomtrengende fugemassen for belegninger PCI Pavifix® 1K Extra og PCI Pavifix® PU
siver regnvannet umiddelbart gjennom materialet, overflaten er ikke forseglet,
dvs. vannet blir ikke værende på overflaten.
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Brosteiner
Brosteiner og hellerog helle
vanntett fuging
I stedet for belegninger med keramikkfliser eller naturstein pryder stadig oftere belegninger av brostein og
heller i stor grad terrasser, hageganger og innkjørsler.
Hvis disse belegningene fuges med PCI Pavifix® CEM,
forblir fugen permanent motstandsdyktig mot forvitring
og rengjøring.
PCI Pavifix® CEM Rapid ble utviklet spesielt for den private
sektoren. Den vanntette fugemassen for belegninger er
spesielt egnet til heller, men også til alle typer belegninger.
Fugemassen utmerker seg gjennom at den er enkel å rengjøre
og gangbar allerede etter to timer.

22

La feste- eller flislimet herde.
Ved reparasjon av gamle belegninger skal fugene blåses rene ned til ønsket

Underlag

er

Rengjør fugene ned til ønsket fugedybde før fuging av belegninger eller fliser.

fugedybde og urenheter på siden av steinene fjernes.

Forbehandling av underlaget:
	PCI Pavifix® CEM Rapid, må belegningen gjennomfuktes til metning.
Ved høye temperaturer er sporadisk mellomfukting nødvendig.
Slemming:
	Sementfugemassen til belegninger PCI Pavifix® CEM Rapid blandes og
påføres belegningsflaten. Fugemassen fordeles med en hard gummiskrape

Tips

og komprimeres godt i fugene. La så lite materiale som mulig bli liggende
igjen på steinoverflaten.
Støping:
	For natursteinfliser som legges som heller, fylles PCI Pavifix® CEM Rapid
i fugene med et egnet kar. Dra av overskytende materiale med en hard
gummiskrape eller fjern det med en sparkel.

Etter fuging må belegningsflaten rengjøres grundig.
	Ved slemming holdes belegningsoverflaten fuktig etter fuging med lett
spraying. Når massen har trukket seg inn i fugene (test med fingerspissen)

Reinigen

løsnes mørtelrestene med litt vann og en gummiskrape eller myk børste
ved hjelp av sirkulære bevegelser. Rengjør deretter overflaten med
vannstråle. Hold vannslangen nesten vannrett over overflaten slik at
skylling av fugemassen forhindres. Ved støping foretas rengjøringen
ved hjelp av et svampebrett.
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Produktoversikt
Legging av naturstein
I tillegg til teknisk effektivitet og høy lønnsomhet sørger PCI-produkter for maksimal sikkerhet under planlegging
og gjennomføring. Miljøvennlige materialer som er enklere å behandle og mer effektive - materialer som tjener sitt
formål bedre og bedre:

Farge:
basalt
sandgrå
carrarahvit
perlegrå
jurabeige
antrasitt
transparent

Silikon-tetningsmasse

Fleksibelt tynnlagslim

PCI Carraferm®

PCI Carraflex®

til naturstein

til natursteinsbelegninger

Silikon-tetningsmasse lukker overgangsog bevegelsesfuger uten misfarging i
forbindelse med materialer av naturstein.
Nøytralt bindende (alkoksysystem).
Til hele hjemmet, bad, dusj, toalett, kjøkken,
kontor- og næringsbygg, balkonger og
terrasser.
Elastisk, motstandsdyktig mot forvitring,
UV-stråler, vanlige rengjøringsmidler og
desinfeksjonsmidler.
Fargetoner er tilpasset fugelimet PCI
Carrafug®.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.

Tilsvarer C2FT S1 iht. DIN EN 12004 og
„Retningslinje for Flexmörtel“.
Til legging av kalibrert naturstein, spesielt
hvit marmor i tynnlagslim.
Vanntett og frostsikker.
Limtykkelse: 2 til 10 mm.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.

Farge:
hvit
Emballasje:
5 kg sekk
25 kg sekk

Emballasje:
310 ml patron

Farge:
hvit
Emballasje:
25 kg sekk

Tynt, middels tykt og flytlim

Spesialfugemasse

PCI Carraflott® NT

PCI Carrafug®

spesielt for kritiske
natursteinsbelegninger

til natursteinfliser

Tilsvarer C2F iht. DIN EN 12004.
Til en praktisk talt hulromsfri flislegging av
kalibrerte natursteinfliser.
Spesielt til belegninger av naturstein og
kunststein som er følsomme overfor
misfarging eller deformering, som f.eks.
Padang, Kashmir White, skifer, serpentinitt
og agglomerert marmor.
Hvit, ingen gjennomskinning av limlaget ved
lyse natursteinsbelegninger.
Som lim-heftbro for problemfri legging av
natursteinfliser i vanlig tykklagslim.
Vanntett og frostsikker.
Hurtigherdende.
Limtykkelse: 3 til 5 mm
Bruksområder: Inne, ute, gulv.

Spesialfugemasse til fuging av natursteinfliser.
Også for oppvarmede gulv, balkonger
og terrasser.
Sprekkfri herding.
Hurtigherdende, hurtig vaskbar og gangbar
allerede etter seks timer.
Forårsaker ingen misfarging i kantene til
følsom naturstein.
Til fugebredder fra 1 til 8 mm.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.
Farge:
sandgrå
carrarahvit
perlegrå
jurabeige
antrasitt
Emballasje:
5 kg sekk
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Reaksjonsharpiksflislim

PCI Collastic®
på stål og polyester

Farge:
lyseblå

Tilsvarer R2T iht. DIN EN 12004. 2-komponent, vanntett, hurtigherdende, fleksibel
reaksjonsharpikslim for keramikk- og natursteinsbelegninger.
På tette, jevne og vibrerende underlag, slik
som aluminium, stål, PVC-gulv, polyesterunderlag og keramikkbelegninger.
Også på fukt- og vibrasjonsfølsomme underlag innendørs, som for eksempel sponplater, parkett, kryssfinér, gipskartong-,
gipsfiber-, fibersementplater og gipsveggelementer.
For liming av ikke-bærende, tørre ståldeler.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.

Emballasje:
3 kg kombispann

Middels tykt lim og festelim

Fleksibelt flislim

PCI Carrament®

PCI Flexmörtel® S1 Rapid
til alle keramikkbelegninger

til natursteinsbelegninger

Cementfugemørtel til naturbrosten
og naturstensfliser.
Til fugning af belægninger af små og store
naturbrosten i tæt betonunderlag.
Svært lave utslipp PLUS, GEV-EMICODE
EC 1 PLUS R.
Vandfast og temperaturbestandig fra
- 30 °C til 80 °C.
For limlag med en tykkelse fra 5 mm.
Gangbar etter tre timer.
Bruksområder: Inne, ute, gulv.

Tilsvarer C2F iht. DIN EN 12004.
For legging av ukalibrerte natursteinfliser
(banevare) når toleranser i flisetykkelsen eller
ujevnheter i underlaget skal jevnes ut.
Hvit, ingen gjennomskinning av limlaget ved
lyse natursteinfliser.
PCI Carrament® grå også for legging av kanalklinker i avløpsvannkonstruksjoner.
Limtykkelse: 5 til 40 mm.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.
Farge:
grå

Farge:
grå

Emballasje:
25 kg sekk

Emballasje:
5 kg sekk
20 kg sekk

Farge:
basalt
cementgrå
antrazit
Emballasje:
25 kg sekk

Fleksibel sementbasert fugemasse

Lett variabel fleksmørtel

PCI FT® Megafug

PCI Nanolight®

til alle keramiske fliserog klinker

til alle underlag og alle keramiske belegg

Til fuging av keramiske fliser og klinker
samt fliser av steintøy og polert, ikkesugende naturstein på vegg og gulv.
Fleksibel fuging av keramiske belegninger
og natursteinfliser på oppvarmede
overflater, betongelementer, gipsplater,
gipsbelegninger, tregulv og trefiberplater
og på områder som er utsatt for store
temperatursvingninger.
Smidig, lett å bearbeide.
Gangbar etter to timer.
For fugebredder fra 3 til 15 mm.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.

Farge:
grå
Emballasje:
15 kg sekk

Iht C2TE S1 NS-EN 12004.
Til liming av keramiske belegg på alle
underlag som sementgulv, porebetong,
anhydrittgulv, gipsunderlag, PVC, keramikk,
metall, sponplater og PCI-vedheftningstettinger.
Til utjevning og utbedring av ujevne vegg- og
gulvflater før fliser og plater legges.
Med spesiell lettveggskombinasjon.
Støvsvak, mindre støvutvikling ved åpning og
omrøring.
Emisjonssvak, GEV EMICODE EC1R.
Bruksområder: Innendørs, utendørs, gulv, 		
vegger.
Frostsikker.
Limtykkelser opp til 15mm.
Åpningstid 30 minutter.
Bearbeidingstid 90 minutter.
Gang og fugbar etter 5 timer.
Lavt forbruk 0,9 kg pr.m2 pr.mm.
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Produktoversikt
Legging av naturstein

Farge:
blå

Heft- og beskyttelsesprimer

Hurtigprimer

PCI Gisogrund®

PCI Gisogrund® Rapid

til vegg og gulv

på sement og gipsbasert underlag

Til fuktbremsende hardhetsøkning og priming av gipspuss, gipsveggelementer, gipskartongplater, gipsfiberplater, gassbetong,
betong, asfalt, puss og mur som forbehandling før flislegging og tapetsering.
Priming for gips- og kalkgipspuss på gassbetong, teglsteinsmur, kalksandstein og
veggflater av betong.
Priming for PCI Periplan®, PCI Periplan® CF
30 og PCI Periplan® plus.
Priming av betong-, sement-, anhydritt- og
støpeasfaltgulv og veggplater.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.

Emballasje:
1 l ståpose
5 l spann
10 l spann

Farge:
fiolett
Emballasje:
1 liter ståpose
5 liter spann
20 liter spann
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For hurtigisolerende priming av gips- og
kalkgipspuss, gipsveggelementer, gipskartong- og gipsfiberplater, anhydrittgulv,
sementgulv, betong, gassbetong, veggplater, puss og mur før flislegging.
Priming før påføring av PCI Periplan® CF 30
og PCI Periplan® extra.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.

Farge:
rosa
Emballasje:
1 l ståpose
5 l spann

Spesialheftprimer

Vanntett, fleksibelt beskyttelseslag

PCI Gisogrund® 404

PCI Lastogum®

på absorberende og ikke absorberende
underlag

under keramikkbelegninger i dusj og bad

Klar til bruk, løsemiddelfri (TRGS 610),
vannbasert.
Til gulvavretningsmasser, f.eks.
PCI Periplan® Extra.
Som heftprimer på absorberende
og svakt absorberende betongog sementgulvunderlag.
Som spesiell primer på magnesitt-,
støpeasfalt-, anhydrittgulv, treunderlag
og ikke-absorberende underlag som
f.eks. keramiske fliser.
Meget lav emisjon, EMICODE EC1.
Bruksområder: Inne, ute, gulv.

Farge:
grå
hvit
Emballasje:
8 kg spann
15 kg spann

Bruksklar pastøs masse som påføres med
rulle, pensel eller sparkel i fukt- og våtrom.
Til våtrom i boliger uten vanntrykk, for eksempel bad, dusj, kjøkken, osv.
På fuktfølsomme underlag, på mineralske
absorberende underlag.
Vanntett, fleksibel, revnedekkende.
Bruksklar, løsemiddelfri.
Kontrollfarge grå eller hvit.
Med generelle testsertifikater fra bygningstilsynet.
Bruksområder: Inne, gulv, vegg.

Farge:
grå

Flytende, hurtigherdende sementmørtel

Hurtigherdende tørrbetong – ferdigblandet

PCI Novoment® M1 Fluid

PCI Novoment® M1 plus N

til påstøp og reprasjoner

til hurtigherdende påstøp

	
Hurtigherdende, gangbar etter ca. 3 timer.
	
Kan etter kort utherding belegges med fliser.
	
Selvuttørrende, kan påføres våtromsmembran
dagen etter.
	
Temperaturbestandig fra -30 - +80 C.
	
Fuktbestandig, tåler vedvarende
vannbelastning.
	
Bruksklar etter blanding med vann.
	
Overholder materialkravene til aggressiv
og ekstra aggressiv miljøklasse if. DS 2426.
	
Til balkonger, garasjer, våtrom mm.
	
Tåler våtbelastning.
	
Velegnet til gulvvarme.

Emballasje:
25 kg sekk

Farge:
grå

Til innendørs og utendørs bruk.
Til områder som er utsatt for permanent
våtbelastning.
For hurtigherdende, påstøp med fast
forankring og påstøp på separasjonsog isolasjonslag.
Velegnet for gulvvarme.
Ferdigblandet mørtel, Ikke nødvendig
å tilsette sand på stedet.
Temperaturbestandig fra - 30 °C til + 80 °C.
Til lagtykkelser på 20 til 80 mm.
Klassifisering av avrettingslag iht. DIN EN
13813: CT-C50-F7-A9.
Bruksområder: Inne, ute, gulv.

Emballasje:
25 kg sekk

Drenerende mørtel

Forbehandling for belegninger i naturstein

PCI Pavifix® DM

PCI Pavifix® V

til natur og betong stein

til overflatebeskyttelse ved fuging

Vanngjennomtrengelig mørtel under
naturstein, fliser og betongstein.
Egner seg som vanngjennomtrengelig flislim
til belegninger av natur- og betongstein
samt natur- og betongsteinfliser.
Bruksområder: Inne, ute, gulv.

Til belegninger av naturstein og natursteinfliser.
Før fuging med PCI Pavifix® CEM,
PCI Pavifix® PU og PCI Pavifix® 1K.
Danner en film, beskytter steinoverflaten.
Forenkler rengjøring av steinoverflaten etter
fuging.
Kan fjernes med vann, ingen permanent
endring av steinoverflaten.
Bruksområder: Inne, ute, gulv.

Farge:
grå

Farge:
fargeløs

Emballasje:
25 kg sekk

Emballasje:
5 kg kanne
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Produktoversikt
Legging av naturstein

Vanngjennomtrengelig
fugemasse til belegninger

PUR-belegningsfugemasse

PCI Pavifix® PU

PCI Pavifix® 1K Extra

til belegninger i natur- og betongstein

til natur- og betongsteinsbelegninger

Farge:
beige
grå
antrasitt

Til vanngjennomtrengelig fuging av mosaikkbelegninger og små og stor belegninger
samt fliser i naturstein, betongstein og
klinker.
Egnet til arealer i privat sektor trafikkert av
fotgjengere og sporadisk biltrafikk, som for
eksempel parkeringsplasser, hageganger,
innkjørsler og terrasser.
Tåler vann, kan dermed slemmes.
Underkonstruksjonen skal konstrueres som
vanngjennomtrengende og drenerende!
For fugebredder fra 3 mm.
Bruksområder: Ute, gulv.

Emballasje:
20 kg beholder

Farge:
beige
grå
antrasitt
Emballasje:
21 kg spann
20,9 kg pakke

Vanntett sementbasert fugemasse
til belegninger

Sementbasert fugemasse til belegninger

PCI Pavifix® CEM

PCI Pavifix® CEM Rapid

til belegninger av naturstein
og natursteinfliser

Farge:
grå
Emballasje:
25 kg sekk
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Til fuging av mosaikkbelegninger og små
og store belegninger av naturstein med limt
konstruksjon.
Til fuging av belegninger med fliser av naturstein, som f.eks. heller, med støping eller
slemming.
Vanntett.
Passer for alle trafikkerte områder.
Som vanngjennomtrengelig flislim på
kapillærbrytende og „opprette“ dreneringsmatter.
For arealer trafikkert av fotgjengere og sporadisk biltrafikk.
Til fugebredder fra 5 til 50 mm.
Bruksområder: Inne, ute, gulv.

For trafikkerte områder med moderat
belastning, som for eksempel redusert
trafikkering med biler eller lastebiler i (bilfrie)
gamlebyer, laste-/lessesoner, torg, gågater,
parkeringsplasser, hageganger og innkjørsler.
Til vanngjennomtrengelig fuging av mosaikkbelegninger og små og stor belegninger i
natur- og betongstein.
Fargeintensiverende, fremhever belegningssteinens egenskaper.
2-komponent.
Til fotgjengerområde: To sekker med sandblanding + en beholder med bindemiddel,
til trafikkerte områder: En sekk med sandblanding + en beholder med bindemiddel
Til fugebredder fra 5 til 50 mm.
Bruksområder: Ute, gulv.

til belegninger av naturstein
og natursteinfliser

Farge:
grå
Emballasje:
25 kg sekk

Spesielt egnet til fuging av naturstein, som
f.eks. heller på terrasser og hageområder,
gjennomføres ved støping.
Ved slemming kan den brukes til fuging
av mosaikkbelegninger og små og store
belegninger av naturstein med limt konstruksjon (også egnet for bruk i høyt trafikkerte områder).
Vanntett.
Hurtigherdende.
Frost- og veisaltbestandig.
Til fugebredder fra 5 til 80 mm.
Bruksområder: Inne, ute, gulv.

Avrettingsmasse

Sparkelmasse for tregulv

PCI Periplan® CF 30

PCI Periplan® Extra

til legging på de fleste typer underlag

til avretting for de fleste typer underlag

Pumpbar og selvutjevnende avrettingsmasse til underlag før legging av keramiske
fliser, natursteins- og andre gulvbelegninger.
Egnet til avretting og oppretting av grove,
ujevne betonggulv og påstøper.
Egnet for stolruller.
Til lagtykkelser fra 3 til 40 mm.
Støver nesten ikke, mindre støv når det
åpnes, helles ut og blandes.
Bruksområder: Inne, gulv, tørrområder.

Fiberarmert sparkelmasse på planke- og
sponplategulv før legging av gulvbelegninger.
Til lagtykkelser fra 3 til 20 mm under tekstiler og elastiske gulvbelegninger, så vel som
10 og 60 mm under stive gulvbelegninger,
f.eks. fliser og naturstein.
Egnet for stolruller.
Selvutjevnende og pumpbar.
Bruksområder: Inne, gulv, tørrområder.

Farge:
grå

Farge:
grå

Emballasje:
25 kg sekk

Emballasje:
25 kg sekk

Trinnlydisolerende og lydisolerende plater

Hurtigherdende lettflytende flislim

PCI Polysilent®
PCI Polysilent® plus

PCI Rapidflott®
til belegning av steintøy og porselensfliser

til legging under keramiske fliser
og natursteinsbelegninger




Farge:
Dekkende hvit
Emballasje:
PCI Polysilent® 4
– Platehøyde 4 mm
PCI Polysilent ® 7
– Platehøyde 7 mm,
en bunt med seks plater
selges bare buntvis
PCI Polysilent® plus,
en bunt med fem plater
– Platetykkelse: 10 mm



Til redusering av trinnlyd.
Til isolering av underlaget til fliser i nye og
gamle bygninger.
Keramiske belegninger og natursteinsbelegninger kan klebes på direkte.
Kort monteringstid, gangbar i løpet av kort
tid ved renovering av gamle bygninger.
På flate gulv og betonggulv, bærekraftige
tregulv, parkett, sponplater eller stål, naturstein- og kunststeinbelegninger eller keramiske fliser.
Også egnet for trapper og ganger.
Trinnlydsforbedringsindeks:
– 9 dB (PCI Polysilent® 4),
– 10 dB (PCI Polysilent® 7),
– 16 dB (PCI Polysilent® plus).
Plateformat: 0,60 m x 1,20 m = 0,72 m².
Materialklasse B2 i henhold til DIN 4102-1.
Bruksområder: Inne, gulv, vegg.

Farge:
grå
Emballasje:
25 kg sekk

Tilsvarer C2F S1 iht. DIN EN 12004 og
„Direktiv for Flexmörtel“
For en praktisk talt hulromsfri legging av
keramiske fliser, porselensfliser av stort
format, cottofliser.
Til utjevning av ujevne underlag fra 2 til 20
mm før legging av fliser og til arbeid under
tidspress.
Plastisk, smidig flislim som kan helles, kan
erstatte den kombinerte buttering-floatingmetoden.
Hurtigherdende, gangbar og fugeklar etter
ca. tre timer og fullt belastbar etter ca. en
dag.
Smidig bearbeiding.
Vanntett og frostsikker.
Også for skrånende gulv.
Bruksområder: Inne, ute, gulv.
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Universell fleksibel
sementbasert fugemasse

Mørtelheftbro

PCI Repahaft®

PCI Nanofug® Premium

til massive avrettingslag og sementmørtel

spesielt til porcelanatofliser
og keramiske fliser

Farge:
23 farger
Emballasje:
5 kg sekk
15 kg i enkelte farger

Høy slitefasthet CG2 WA DIN EN 13888.
Spesielt til porcelanatofliser, keramiske
fliser, spaltfliser, porselensmosaikk,
glassmosaikk og glassfliser.
Også egnet til naturstein.
Til fugebredder fra 1 til 10 mm.
Kort herdetid uten forringelse av fugene.
Svært enkel rengjøring takket være
easy-to-clean-effekt.
Forbedret beskyttelse mot bestemte
muggsopper og mikroorganismer.
Svært komfortabel i bruk, kan brukes
i ca. 40 minutter.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.

Heftbro til massive avrettingslag, f.eks. PCI
Novoment® M1 plus, samt til sementreparasjonsmørtel, f.eks. PCI Repafix®.
Bearbeides vått i vått.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.

Farge:
dunkelgrå
Emballasje:
5 kg sekk
25 kg sekk

Hurtigherdende diffusjonsåpen
smøremembran

Fleksibel slemmemørtel

PCI Seccoral® 1K

PCI Seccoral® 2K Rapid

til tetting under keramikkfliser
på balkonger, terrasser og i våtrom

Farge:
grå
Emballasje:
15 kg sekk
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1-komponent, revnedekkende slemmemørtel for fleksibel tetting under keramiske
fliser på fritt utkragede balkonger, terrasser,
i våtrom.
Egner seg som vanntett membran i tette
vannbeholdere eller svømmebasseng med
vanndybde ned til 15 meter.
Til bruk for fuktbelastningsklasse A0, B0
iht. ZDBs datablad „tetningsmembraner“,
samt databladet „Svømmebasseng“.
Offisielt godkjent til fremstilling av tetningsmembraner i områder som er meget utsatt
for våtbelastning, iht. belastningsklassene
A og B iht. byggeforskrift.
Med generelle testsertifikater fra bygningstilsynet.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.

til tetting under keramikkfliser,
utendørs og i svømmebasseng

Farge:
grå
hvit
Emballasje:
12,50 kg spann
12,50 kg sekk

2-komponent, revnedekkende sikkerhetsslemmemørtel til tetting under keramikkoverflater.
Godkjent til etablering av tetningsmembran
i sterkt fuktutsatte områder tilsvarende
fuktbelastningsklasse A og B ifølge tysk
byggspesifikasjonsliste.
Godkjent til tetting av utvendige kjellervegger, våtrom og støttemurer.
Til fleksibel tetting på balkongplater eller
terrasser.
Vanntett og frostbestandig.
Isolerende og spenningsreduserende, kan
påføres på sementbasert underlag så snart
det er gangbart, og deretter belegges med
keramikk.
Herder rissfritt, sjiktet sprekker ikke og
skaller ikke av.
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegg.

Tabelloversikt
Naturstein – legging
Ikke fargefølsomme
KALIBRERTE
natursteiner

PCI Carraflex®

PCI Carraflott® NT****

PCI Carrament®

PCI Carraflex®

PCI Carraflott® NT****

PCI Carrament®

F.eks.
Solnhofen
fliser
PCI Carrament®

PCI Carrament®

PCI Carraflex®

PCI Carrament®

Asfaltgulv***

PCI
Carraflott®
NT

UNDERLAG
innendørs

keramiske fliser

Ugjennomskinnelig
F.eks.
granitt, porfyr, Alta-kvartsitt

PCI Carraflott® NT****

av naturstein** og

PCI Carrament®

Gamle belegninger

F.eks.
juramarmor

PCI Carraflott® NT****

oppvarmet)

F.eks.
carraramarmor
PCI Carraflex®

(oppvarmet, ikke

Ugjennomskinnelig

PCI Carrament® hvit

Slipt anhydrittgulv*

Gjennomskinnelig

Ikke fargefølsomme
U- KALIBRERTE
natursteiner

Gassbetong*
Lettbetong*
Pimpsteinbetong*
Gipspuss*
Kalkpuss*
Sponplater

PCI Collastic®

PCI Carrament®

PCI Carraflott® NT
som heftebro
i tykklagslim.

Sementpuss

PCI Carraflott® NT****

oppvarmet)

PCI Carraflex®

(oppvarmet, ikke

PCI Carrament®

Sementgulv*

PCI Carraflott® NT****

Prefabrikkert betong*

PCI Carraflex®

Plasstøpt betong*

PCI Carrament® hvit

UNDERLAG
innen- og utendørs

Stahl

Kalksementpuss

* Priming med PCI Gisogrund® eller PCI Gisogrund® Rapid nødvendig.
** Priming med PCI Gisogrund® 303, utendørs med PCI Polyhaft® eller PCI Gisogrund® 303 i forbindelse med PCI Seccoral®.
*** Priming med PCI Gisogrund® 303.
**** Bare for gulv.
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