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Introduksjon og forklaringer

Balkonger og terrasser
– stedet for ro og avslapping

oppstå kraftige spenning, avskalling, rev-

Balkonger og terrasser er veldig

løftet seg, dette er de hyppigste skadene.

populære – uansett om de er store eller

Ved planleggingen skal det dessuten

små, hører til et flerfamiliehus eller til en

også tas høyde for bygningsdeler, som

eksklusiv villa i det grønne. Mer enn noe

ligger midt i konstruksjonen, f.eks.

annet sted i huset øker det bokvaliteten

renner, avløp eller støtter, som inngår

og dermed husets bruksverdi.

i den samlede konstruksjon. Ved det

ner og skadede fliser, eller fliser som har

øverste sjikt, bruksflaten til keramikk- eller
Balkongen er et ekstra rom til avslapning,

natursteinsplater, er det viktig at flisene

terrasser – med vakre planter og deilige

limes med full limdekning for å unngå at

hagemøbler – pynter opp hele huset. På

det samler seg vann under flisene, med

grunn av deres eksponerte beliggenhet

påfølgende frostskader.

er de i høy grad utsatt for påvirkning av
vær og mest utsatt for store temperaturs-

Omhyggelig fugning med egnet fugemør-

vingninger.

tel reduserer inntrengning av vann under
flissjiktet. Avhengig av temperatursving-

Faglig korrekt utførelse

ninger og beliggenhet, er det spesielt

Av hensyn til funksjonssikkerheten er det

viktig å prosjektere tilstrekkelige bevegel-

derfor nødvendig å planlegge balkonger

sesfuger for å oppta disse temperatur-

og terrasser slik at de passer til formålet,

spenninger.

samt å utføre arbeidet faglig korrekt ved

De viktigste grunnlagene

Anvendte materialer skal
svare til anvisningene i
produktbladene

Fundamentet bør ha et fall på min. 1:100

For å kunne garantere en funksjonssikker

til kantavløp, takrenne eller avløp for å

legging av beleggingen, må bruksmateri-

unngå skader på grunn av vannansam-

alene oppfylle kravene i NS 3420-N 2012

linger. Det påfølgende membran sjiktet

Tillegg A (normativt) Eksponeringsklasser

beskytter underlaget mot fukt.

1-5 og medfølgende byggdetaljer

ny bygging og istandsettelse.

Det er også viktig å tette mot de
tilstøtende byggeelementene siden
vanninntrengning kan forårsake skader,
der hvor de forskjellige materialer møter
hverandre, som f.eks. beslag og betonggulv ved balkongens forkant. På grunn
av materialenes forskjellige ekspansjon
kan det ved ekstreme temperaturskifter
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Analyse av skader
Skifte mellom frost og mildvær skaper ekstra store utfordringer, det er meget viktig å undersøke forholdene
grundig før man setter igang. Forhold som må vurderes er vann påkjenning, fall, fasthet og bevegelse. Vi må
ha en klar plan på hvor vannet skal gjøre av seg, om konstruksjonen er fast og stabil, eller om det kommer
noen bevegelser i materialene over tid. På spesielle områder kan rust også være en utfordring. Alt dette må
tas med i betraktning når man planlegger å legge fliser utendørs.

Alkalisilikatoppblomstring på
en terrasse med
keramikk-belegg.

Korrosjon på
armeringen i en
bærekonstruksjon
i betong.

Alkalisilikatoppblomstringer
Skadede fuger

Spenninger

Ved en lekkasje kan det komme inn vann

ningen kan betongen revne som følge

i under-konstruksjonen, som igjen kan

av herdeprosessen, senere på grunn

gjennomfukte konstruksjonen. Ved frost

av overbelastning, manglende bevegel-

forvandles vannet til is og øker dermed i

sessfuger eller ikke-eksisterende ekstra

sitt volum. Det kan føre til frostsprengning

forsterkninger. Ugunstige spenninger

og avskallinger. Ved soloppvarming av

viser seg også der hvor forskjellige mate-

flisene fordamper fukten i understøpen

rialer støter mot hverandre, f.eks. metall-

og fører til utblomstringer av alkalisilikat

deler og gelenderkonstruksjoner. Ved

eller kalsiumkarbonat.

ekstreme temperaturendringer oppstår

Allerede i de første dagene etter støp-

det sterke spenninger fordi materialene

Alkalireaksjon eller
oppblomstring av
kalsiumkarbonat

utvides forskjellig, som medfører avskal-

Kiselsyreforbindelser i tilslags-stoffene

epoksy injeksering.

ling og revner. For å beskytte bygningene
må revnene utbedres med sparkel eller

fører på grunn av volumøkninger til
utfellinger i betong eller støpte strukturer.
Resultatet er utsintring og avskallinger.

Skadelige forankringer,
Gelenderstolper
Gelenderfester på oversiden av flis kled-

Kloridkorrosjon

ningen kan medføre skader på grunn av

Inntrengning av salter som natriumklorid

korrosjon/revnedannelse. Derfor bør det

fører til groptæring på armeringen. I

ved planleggingen og ved etterfølgende

fremskredne stadier kan dette medføre

innbygning prinsipielt tas hensyn til at bal-

forringelse av stabiliteten.

konggelendre alltid skal festes til dekke
fra undersiden.

Karbonatisering
For tynn overdekning av armeringen i
betong- og sementgulv medfører ved
karbonatisering av betongen og at den
aktive beskyttelse av armeringen forringes. Følgene er korrosjon og avskallinger.
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Kontrollmetoder til registrering av skader
Til registrering av de forskjellige årsakene til skader og betongens faktiske tilstand, er forskjellige
kontrollmetoder nødvendige. Disse skal utføres av sakkyndige konsulenter. Oversikten viser mulige
mangler, skadeårsaker og metoder til og forholdsregler til utbedring av disse.

Kontrollkriterier

Kontrollmetoder

Istandsettelsesprosess

Betongoverdekning Frilegging og måling med el-magnetisk måleapparat.
Sandblåsningsprosess

Karbonatiserings-

Påsprøytning av borekjernen eller

Borthugges, høytrykks-

dybde

det friske bruddsted med fenoltalein

rensning (kun nødvendig

eller tymolftalein.

hvis armeringen ligger i det

Misfargning kjennetegner en

karbonatiserte område).

pH-verdi > 9, ingen misfargning er
kjennetegn for karbonisert betong.
Riss

Man skal oversprøyte overflaten

Riss utvides og behandles

med vann og la den tørke, revner

med harpiks.(epoxy).

markeres. Revnebredde og -lengde
konstateres med en revnelinjal og
revnelupe.
Korrosjon av

Optisk vurdering av hårrissing,

Frittlegges ved

armering

avskallinger, rustende stål, rustfaner.

borthugging, div.
sandblåsningsprosesser.

Hulrom

Bankes med hammer,

Borthugges.

metallstang. Hul lyd avslører
hulrom under sementgulv.
Overflate-

Avtrekksprøve med

trekkstyrke

trekkstyrkekontrollapparat.

Oppstigende

Påklebing av fukttette folier. Kon-

fuktighet

densvann på foliens bakside er et
signal på oppstigende fukt.

Overflate-

Fuktningsprøve med vann.

Oljeholdig forurensning

tilsmussning

Hvis det er olje og fett preller

opp til 2 cm dybde

med olje og fett

vannet av.

frigjøres med påføring
av PCI oljefjerner eller
gammel maling fjernes
ved fresning.
(Etterbehandling
med stålkuleblåsing,
høytrykksrenser).
5

Utbedring av betongelementer
Holdbarheten til utbedringener av betongrehabilitering avhenger spesielt av betongelementets overflate
og av rehabiliteringssystemene. Skadede og løse deler skal fjernes før istandsettelsen, og underlaget
skal rengjøres. For å skape et bæredyktig underlag kan den også forbehandles med følgende prosesser:
Ved trykkluftrensning med et fast slipemiddel eller vann/sand-blandinger eller ved avbankning med en
stokkhammer.

Den mineralske
korrosjonsbeskyttelse
etter ZTV-ING
PCI Legaran RP
danner en holdbar
beskyttelse mot den
korrosjons-fremmende
påvirkning av
opptiningssalt og
karbonisert betong.

Avrensning og beskyttelse av
korrodert armeringsjern

Istandsetting av skader, som
dekker store flater

De beskadigede steder skal avrenses

Vedheftslaget PCI Repahaft skal børstes

f.eks. ved sandblåsning. Umiddelbart

inn i det forbehandlede, gjennom-

etter avrensningen skal et dekkende

fuktige underlaget. Deretter påføres

lag korrosjonsbeskyttelsesmaling

betongerstatningen PCI Nanocret R3,

PCI Legaran RP påføres. Det påføres

PCI Nanocret R2 eller hurtigstøpen PCI

et lag korrosjonsbeskyttelsesmaling til

Novoment M1 plus N vått i vått i den

når det første er tørt.

nødvendige lagtykkelse på vedheftningslaget og skures til en pen og homogen

Sikker lukking av revner
Sikker lukking av
revner med påfylling
av PCI Apogel SH.

Revner tett ved overflater utvides
(f.eks. med en vinkelsliper) til ca. 5 mm

Ved en høy beskadigelsesgrad må

og renses. Revneoverflater og borehull

sementgulvet fjernes og et nytt støpes.

renses for støv og smuss med en støv-

Ved begrensede skader, lokaliseres

suger. Revnene kan lukkes sikkert med

hulrom og skadede steder ved banking,

injeksjonsbetong eller impregnering med

og markeres.

PCI Apogel F. Gjennomgående revner
kan injiseres med PCI Apogel F i en
høy- eller lavtrykksprosess.
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overflate.

Utbedring av betongelementer
Hvis byggeelementet har bruddskader, skal disse meisles ut før utbedringen. Her må man passe
på å meisle ytterkantene ut i en vinkel på ca. 60º i forhold til loddrett flate.

Utbedring av bom i betonggulv
De steder i betonggulvene der det

Utbedring av betongbrystninger
og utkragede elementer

påvises bom, må meisles ut og etter

På betongbrystninger og utkragede

påføring av en heftbro med PCI Repahaft

elementer utbedres skadestedet med

utbedres skadestedet med PCI Nanocret

dybder på inntil 50 mm etter påføring

R4 eller med hurtigstøpen PCI Novoment

av et heftbro med PCI Nanocret R4.

M1 plus N.

Etterfølgende finsparkles med PCI

Avretting med
PCI Nanocret R2
av en terrassekant
som er skadet.

Nanocret FC.

Skadede kanter og skadesteder med små arealer eller
små ujevnheter utbedres
Skadede kanter avrettes eller reprofileres
med PCI Repafix eller PCI Nanocret R4,
PCI Nanocret R3 eller PCI Nanocret R2.
Skadesteder og fordypninger utbedres

Ujevnheter, indre
revner og svanker
i betongflater,
sparkles glatt i
lagtykkelser inntil
10 mm med
betongsparkelmasse
PCI Nanocret FC.

med PCI Nanocret R3 eller PCI Nanocret
R2 og kan finsparkles med PCI Nanocret
FC. For å oppnå en ensartet overflatestruktur, finsparkles den istandsatte flaten
med PCI Nanocret FC.
På betongbrystninger og utkragningplatens undersider kan mindre ujevnheter
og svanker finsparkles med PCI Nanocret
FC (lagtykkelser inntil 10 mm).
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Utbedring av betongelementer
For å unngå sprekker og riss, spesielt som følge av termiske bevegelser, er den rette plassering og
dimensjonering samt utforming av bevegelsesfuger i bygging av betong meget viktig. Det må tas hensyn
til det aktuelle krav under utvelgelsen av fugetettingsmidler. Dette grunnet kjemiske og mekaniske angrep,
spesielt ved gulvfuger og de i sammenpressings- og utvidelsesbevegelser som forekommer.

En tilkoblings- og
utvidelsesfuge lukkes
med PCI Elritan 140.

Betongflate, som
er finsparklet med
PCI Nanocret FC.

Fornyelse av elastiske overgangs- og ekspangsjonsfuger

tettingen inkluderes.

Defekte fugetettingsmidler med revner og
riss skal fjernes, og fugekantene renses.

Utbedring av gelenderstolper
og defekte forankringer

Avbrukkede fugekanter kan avrettes med

Tilkoblinger mellom gelenderfester, fester

PCI Repafix eller PCI Nanocret R2. Fuge-

for fotpunkter og tilstøtende overflate,

kantene dekkes med tape for å beskytte

skal ubetinget avsluttes elastisk.

disse mot uønsket søl. Etter grunning

Egnede fugetettinger er PCI Siloferm S

med PCI Elastoprimer 110 legges bunn

(selvklebende) eller PCI Elritan 140

fylling list i og deretter fuges det med PCI

etter forutgående grunning med

Elritan 140

PCI Elastoprimer 110.

Utbedring av skader omkring
sokkelfester for gelender som
er forankret på oversiden

Utbedring av pussrevner

Defekte steder slipes av inn til den faste

deretter males eller pusses over.

betongkjernen. Frilagt korrodert gelenderforankring renses for rust og påføres
korrosjonsmaling PCI Legaran RP to
ganger. Utvendige rustne gelenderforankringer som ikke lenger er bæredyktige,
må skiftes ut.
Der helles PCI Verguss-Fix i den forbehandlede utsparingen til gelenderforankring, til den nødvendige høyde, avhengig
av videre utbedring, eller forankringen
monteres med PCI Repafast APS 40.
Ved tetting av gelenderfotpunkter skal
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Pussrevner kan ganske enkelt lukkes
med akryltettende PCI Adaptol og

Sparkling og støping av gulv
Terrasse- og balkonggulv skal ha et fall på minst 1:100 til kantavløp, takrenne eller avløp. Dermed unngås
skader som forårsakes av stående vann. Ved manglende fall skal det lages et fall ved sparkling eller en
påstøp med fall direkte på betongunderlaget. Ved saneringer skal gammel maling, bekledning og gulv
inklusive isolering og/eller tetting fjernes, og underlaget settes i stand.

Fallutjevningslag
Det forbehandlede og bæredyktige

Støping av flytende gulv på
mellomlag eller dampsperre

underlaget forvannes og pusses med

Før støpning av sementgulv på et mel-

PCI Nanocret R3 fra 3 til 50 mm lag-tyk-

lomlag eller dampsperre må det kon-

kelse eller med PCI Nanocret R2

trolleres at underlagets bærelag har et

fra 3 til 100 mm lagtykkelse.

tilstrekkelig fall.

Hurtigbindende
ferdigmørtel PCI
Novoment M1 plus N
eller PCI Novoment
M1 fluid som påstøp
med fall.

Hvis denne forutsetningen er gitt, kan

Støpning av massivt gulv på
eksisterende fall

gulvet utføres med PCI Novoment M1

På eksisterende fall børstes vedheft-

Med en ensartet lagtykkelse på min 50

ningslaget PCI Repahaft inn i det lett

mm utlegges mørtelen med kompri-

fuktige underlaget. Deretter en påføl-

mering på mellomfolien, avbindes og

gende støpning med hurtig bindende

pusses. Det må tas høyde for bevegel-

ferdigmørtel PCI Novoment M1 plus N

sesfuger for feltbegrensningsfuger som

eller PCI Novoment M1 fluid – vått i vått

skal plasseres konstruktivt i flise- eller

fra 20 mm lagtykkelser. Ved påføring,

natursteinsbelegget, disse skal føres

avbinding og pussing skal fallet bevares.

igjennom hele konstruksjonen ned til

Tørketiden for det ferske sementbaserte

folien.

plus N eller PCI Novoment M1 fluid.

gulvet avhenger av de klimatiske forhold,
ca. 24 timer for PCI Novoment M1 plus N
og ca. 72 timer for PCI Novoment M1
fluid.
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Flislegging på betongdekke med påstøp og fall
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Detail: Bodenablauf
(Rohr-in-Rohr-System)
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1. Betongplate
2. PCI Pecitape silent
3. Mørtelheftbro med PCI Repahaft
4. Massivt gulv med fall:
		Hurtigstøp-ferdigmørtel
		 PCI Novoment M1 plus N eller
		 PCI Novoment M1 fluid
5. PCI Pecitape 120
6. Tetting: Sementbasert diffusjonsåpen
		 påstrykningsmembran PCI Seccoral 1K
		 eller 2K Rapid
7. Flytlim PCI Flexmörtel S1 Flott/
		 PCI Carraflott NT
8. PCI Pecitape 42,5 x 42,5
9. Fliser
10. Sementbasert fleksibel fugemørtel:
		 PCI Durafug NT/PCI Nanofug/
		 PCI Nanofug Premium/PCI Carrafug
11. Tilslutningsfuge: Silikontetningsmasse
		 PCI Silcoferm S/PCI Silcofug E/
		 PCI Carraferm

Tetting
De anvendte materialer skal oppfylle kravene i membranstandard NS-EN 14891 som gjelder for terrasser,
balkonger og svømmebasseng, Flisbelegg tettes direkte under fliselimet med PCI Seccoral komplett
tetningssystem for å forhindre at fukt trenger inn i underkonstruksjonen. Tetningssystemet består av
en sementbasert, diffusjonsåpen påstrykningsmembran, PCI Seccoral 1K og PCI Seccoral 2K Rapid,
medfølgende sikkerhetstetningsbånd PCI Pecitape 120 samt sikkerhetstetningshjørner PCI Pecitape
og sikkerhetstetningsmansjetten PCI Pecitape 42,5 x 42,5.

Tetting av betong- og
sementbaserte gulv

Tetting av eksisterende
flis- eller natursteinsbelegg

Ved sterkt sugende eller porøse gulv

Før det legges nye fliser på gammelt,

må det forvannes grundig. Deretter kan

intakt flis- eller natursteinsbelegg, skal

påstrykningsmembranen PCI Seccoral

underlaget rengjøres og grunnes før

1K eller PCI Seccoral 2K Rapid påføres

påføring av påstrykningsmembranen.

iht anvisninger, i min 2 arbeidsoperasjo-

Grunningen kan utføres med en heftbro

ner. Ved vegg-gulv overganger monteres

med flislim eller Gisogrund 303

PCI Pecitape 120 etter den første arbeid-

Forseglingen skjer med påstryknings-

soperasjonen i PCI Seccoral 1K eller

membranen PCI Seccoral 1K eller PCI

PCI Seccoral 2K Rapid og oversparkles

Seccoral 2K Rapid i to arbeids-

dekkende i andre arbeids-operasjon.

operasjoner. Mellom de to arbeids-

Gulvavløp forsegles fungsjonssikkert etter

operasjonene legges det PCI-Pecitape

samme fremgangsmåte med PCI Peci-

120 i ved vegg-gulv overganger og over-

tape 42,5 x 42,5.

sparkles under andre arbeidsoperasjon.

Jo mindre vann
som kommer inn i
konstruksjonen, jo mer
holdbar og funksjonsdyktig blir bygningsdelen. PCI-Seccoral
komplett tettingssystemet beskytter
underkonstruksjonen.

I området ved vegger,
innbygningsdeler og
feltbegrensningsfuger beskytter
PCI Pecitape 120,
som er innlagt i
PCI Secconal-tettingen
underkonstruksjonen
mot inntrengende vann.

Flis- eller natursteinsbelegg kan tidligst
legges en dag etter at påstrykningsmembranen PCI Seccoral 1K eller
PCI Seccoral 2K Rapid er herdet.

Ilegging av
PCI Pecitape
etter den første
arbeidsoperasjonen
i den nylig lagte
PCI Seccoral.
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Balkongkonstruksjon på betongplate
med tette- og isoleringsmembranfolie
og påstøp med fall
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1. Betongplate
2. Heftbro med PCI Repahaft
3. Påstøp med fall:
		Hurtigherdende-ferdigmørtel
		 PCI Novoment M1 plus N eller
		 PCI Novoment M1 fluid
4. Kantavslutningsprofil og avløpsrenne
		 (f.eks. blank BALKONG-drainkvadrant)
5. PCI Flexmörtel S1 Flott/
		 PCI Carraflott
6. Avdeknings- og avspenningsmatte
		 PCI Pecilastic U

12

7.
		
8.
		
9.
10.
		
		
11.
		

Skjøtforseiling med PCI Seccoral 1K
og PCI Pecitape 120
Fliselim PCI Flexmörtel S1 Flott/
PCI Carraflott NT
Fliser/ Naturstein
Sementbasert fleksibel fugemørtel
PCI Durafug NT/PCI Nanofug
Premium/PCI Carrafug
Tilkoblingsfuge: Silikontetningsmasse
PCI Silcofug E/PCI Carraferm

Permanent sikker tetting og avspenningsfolie for fliser og naturstein på balkonger
og terrasser
Utendørs er fliser og naturstein utsatt for store belastninger. Høye temperaturer, raske temperaturskifter
f.eks. ved skifte mellom frost og mildvær om vinteren som kan fører til at det kan oppstå skader på
flisskonstruksjonen allerede etter få år.
Sikker og økonomisk
tetting

Det kommer an på
dreneringsvirkningen

Folie membranen PCI Pecilastic U er

Polyetylenfoliens bikubestruktur innvendig

en praktisk og permanent sikker løsning

i PCI Pecilastic U fungerer som en ekstra

for tetting på terrasser og balkonger

fuktbuffer, som forholder seg kappilar-

Polyetylenfolien som finnes inne i

passivt, og dermed hjelper med

PCI Pecilastic U er med på gjøre

å minske skader på grunn av frost.

PCI Flexmörtel S1 Rapid
påføres med en 4 eller
6 mm buet tannsparkel
på det forberedte
underlaget.

duken diffusjonsåpen men vanntett
PCI Pecilastic U festes helt enkelt på et

Virkningsfull beskyttelse
via isolering

gulv med fall eller på et tilstrekkelig bære-

PCI Pecilastic U sikrer vedheften inne i

dyktig gammelt dekke av flis eller natur-

konstruksjonen og opptar samtidig effek-

stein med 4 eller 6 mm buet tannsparkel.

tivt spenninger i den øverste belegging

PCI Flexmörtel S1 rapid er særlig egnet

og reduserer disse til et minimum.

Der skjøtene støter
sammen, tettes det
med PCI Seccoral 1K
og PCI Pecitape 120.
Dette må tørke før
videre arbeider.

som festemiddel. Detaljer som f.eks.
baneskjøter og vegg-gulvsammenkoblinger monteres vanntett sammen med

*) Ved bebodde balkong- og terrassekonstruksjoner
utføres konstruksjonen som omvendt tak.

PCI Seccoral 1K og PCI Pecitape 120.
Etter monteringen av tettingsbanen kan
det deretter legges fliser eller naturstein
dirrekte på PCI Pecilastic U med flislim
eller natursteinslim.

Flisene/natursteinen
kan nå monteres
med flytlim og buet
tannsparkel avhengig
av steintype.
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Plate på mark, terrassekonstruksjon
med tetting under flisene og påstøp
med fall

12
11
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9

7

8
6

4
5
3

2
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
		
		
		
7.
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Kapillarbrytende gruslag
Avdekning: PE-folie
Betongplate
PCI Pecitape silent
Heftbro PCI Repahaft
Påstøp med fall:
Hurtigherdene ferdigmørtel:
PCI Novoment M1 plus N
eller PCI Novoment M1 fluid
PCI Pecitape 120

8.		 Sementbasert, diffusjonsåpen
		påstrykningsmembran:
		 PCI Seccoral 1K eller
		 PCI Seccoral 2K Rapid
9. Flytlim PCI Flexmörtel S1 flott/
		 PCI Carraflott NT
10. Fliser
11. Sementbasert, fleksibel, fugemørtel
		 PCI Nanofug Premium/PCI Carrafug
12. Bevegelse/tilslutningsfuge:
		Silikontetningsmasse
		 PCI Silcofug E/PCI Carraferm

Terrasser over oppvarmede rom
med flisebelegg, damsperre og isolering
med helsveiset folie membran under
en gulvstøp

15
14
13

10
12

8

11
9
7
6
5
4

3
2

1

1. Betongplate
2. Heftbro PCI Repahaft
3. Påstøp med fall
		Hurtigherdene-ferdigmørtel
		 PCI Novoment M1 plus N
		 eller PCI Novoment M1 fluid
4. Damsperre
5. Trinnlydsdempning
6. Varmeisoleringslag
7. Tetting iht. DIN 18195
		 (15 cm tetting)
8. PCI Pecitape silent
9. Belastningsfordelingslag:
		Hurtigherdene-ferdigmørtel
		 PCI Novoment M1 plus N
		 eller PCI Novoment M1 fluid		

10. PCI Pecitape 120
11. Tetting: Fleksibel tettingsmasse
		 PCI Seccoral 1K/2K Rapid
12. Flytlim PCI Flexmörtel S1 flott/
		 PCI Carraflott NT
13. Fliser
14. Sementbasert fugemørtel
		 PCI Nanofug Premium/
		 PCI Durafug NT/PCI Carrafug
15. Bevegelses- og tilsluttningssfuge
		Silikontettingsmiddel
		 PCI Silcoform S/PCI Silcofug E
		 eller PCI Carraferm
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Legging av keramikkfliser og naturstein
Legging av keramikkfliser og naturstein på balkonger og terrasser krever en spesiell leggeteknikk.
Dertil hører passende legge- og fugemørtel samt håndverksmessig kjennskap og viten. Særlig oppmerksomhet må vies
til hulromsfri legging. Hvis det er hulrom under platebeleggingen, kan det bli stående vann. Følgende er oppblomstring
av alkalisilikat dvs. utskilning via fugene i form av skjenerende, hvitlige utfellinger, eller frostsprengning. Kun legging uten
hulrom i forbindelse med bruk PCI Seccoral eller PCI Pecilastic U kan forhindre at det oppstår frostskader og oppblomstringer av alkalisilikat eller kalkutfellinger.

En legging, som er
tilnærmet fri for
hulrom er legging
av keramikkfliser med
fytlimet PCI Flexmörtel
S1 Flott.

Legging av flis uten hulrom

Til dette formål påføres PCI Carraflott

De keramiske fliser eller plater legges

NT direkte på flisens baksiden rett før

med det spesielle flislimet PCI Flexmörtel

de legges vått i vått. Ved naturstein som

S1 Flott eller PCI Nanolight i en kombi-

har særlige vedheftsproblemer som

nasjon hvor man baksmører hver flis før

Alta-kvartsitt, må det alltid gjøres ved-

den legges ned (dobbeltliming). En alter-

heftsforsøk.

nativ metode for store fliser er å dobbelt
sikrer en rask uttørking under større fliser.

Legging av natursteinsbruddheller

Dette systemet optimaliserer en hulroms-

Til bruddheller av naturstein hører f.eks.

fri legging.

porfyr-plater. Ved legging av disse stein-

lime med PCI Flexmörtel S1 Rapid, dette

artene påføres det på platenes bakside

Legging av kalibrerte
natursteinsfliser uten hulrom

en heftbro med PCI Repahaft, og de
legges vått i vått i mørtel massen.

Natursteinsfliser legges i en kombinert
ment. Til kalibrerte natursteinsplater er

Legging av fliser og plater
på stålunderlag

der et alternativ, da de kan legges med

På stålunderlag er det en risiko for

PCI Carraflott NT, et tynn-, mellomsjkits-

bevegelser. 2-komponent limet PCI

flytlim, som er utviklet spesielt til kritiske

Collastic er et høyfleksibelt reaksjonharpix

naturstein.

lim som opptar disse deformasjonene.

prosess (dobbeltlimes) med PCI Carra-

Legging av natursteinsplater
i mørtellag
Ved naturstein som har svak vedheft ,
som kvartsitt og granitt, skal det ved legging i mørtellag arbeides med et ekstra
vedheftslag.
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Gulv-vegg-forbindelser ved konstruksjoner
over oppvarmede rom
18

17
11

16

10

12

15

14

1,5 % fall

13

8

9

7

6

5

4
3
2
1

1. Betongplate
2. Heftbro med PCI Repahaft
3. Påstøp med fall
		Hurtigherdende-ferdigmørtel
		 PCI Novoment M1 plus N
		 eller PCI Novoment M1 fluid
4. Damsperre
5. Trinnlyddemping
6. Isoleringslag
7. Tetting iht. DIN 18195
8. PCI Pecitape silent
9. Lastfordelingslag- påstøp
		Hurtigherdene-ferdigmørtel
		 PCI Novoment M1 plus N
		 eller PCI Novoment M1 fluid
10. PCI Pecitape 120

11.
		
12.
		
13.
14.
15.
		
		
16.
		
		
17.
		
18.

Tettesjikt-påstrykningsmembran eller
PCI Pecilastic U
Flytlim Flexmörtel S1 flott eller
Flexmörtel S1 Rapid/PCI Carraflott NT
DIN–Polyband
Fliser/naturstein
Sementbasert modifisert fugemørtel
PCI Nanofug Premium/
PCI Durafug NT/PCI Carrafug
Bevegelsesfuge-Tilsluttningssfuge:
Silikonbasert- PCI Silcoferm S/
PCI Silcofug E eller PCI Carraferm
Tilsluttningsfuge topp sokkel:
Akrylbasert- PCI Eltrian 140
Pusset vegg
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Fuging av keramikkfliser og naturstein
Balkonger og terrasser er som regel utsatt for store værpåvirkninger. Derfor er den teknisk optimale oppbygning av
underkonstruksjonen med riktig tetting nødvendig. Ved fuging av fliser og naturstein med motstandsdyktige fugemørtel
som er beregnet til bruk utendørs, som f.eks. PCI FT Megafug , PCI Nanofug Premium, PCI Carrafug viktig.

Fuging av flisbelegg
med en fugebredde på 3 til 15 mm eller

Elastisk forseiling
av tilsluttnings- og
bevegelsesfuger

PCI Nanofug Premium med en fuge-

Avstanden mellom bevegelsesfugene,

bredde på 1 til 10 mm.

avhenger av beleggingsformen, retningen

Flisbelegget fuges med PCI FT Megafug
Fuging av
flislegging med PCI
Nanofug Premium.

og størelsen på arealet, oppdelingen

Fuging av kalibrerte
natursteinsbelegg

kan være 2-5 m, fugen bør være

Kalibrerte natursteinsbelegg fuges inntil

Er det en flytende konstruksjon bør

fugebredder på 8 mm med PCI Carrafug.

fugen gå helt ned til glidesjiktet.

kvadratisk,eventuelt 8-10 mm bred.

Bredere fuger (opp til ca. 30 mm) fuges
Elastisk fugemasse til
legging mellom gulv og
vegg PCI Sicoferm S.

med PCI Steinfix.

Før tilkoblings- og bevegelsesfugene
lukkes elastisk skal flissidene renses.

Fuging av natursteinsbelegg
som er lagt polygonalt

Ved flise-belegg brukes silikontettings-

Natursteinsbelegg, som er lagt polygonalt

splater lukkes tilkoblings og utvidelses-

(varierende, tilpassede) bredder, fuges

fugene med silikontettingmassen PCI

med PCI Paviflix CEM eller med PCI

Carraferm. Tilkoblinger ved gelender-

Steinfix.

fotpunkter på den istandsatte overflaten

massen PCI Silcoferm S. Ved naturstein-

lukkes med PCI Siloferm S.
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PCI produkter forhandles av
Flisekompaniet AS i Norge.
Se også, www.flisekompaniet.no
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