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Kort om PCI Flexmörtel®-serien:

PCI Flexmörtel®-serien

PCI Flexmörtel®

PCI Flexmörtel®

PCI Flexmörtel®

S1

S1 Flott

S1 Rapid

Allrounderen

Gulvspesialisten

Den raske

Side 6-7

Side 8-9

Side 10-11

Den beste generasjonen flislim
til enhver utfordring.
Laget av fagfolk, for fagfolk.
I flere tiår har PCI trofast fulgt sine kunder innen handel og

generasjon Flexmörtel som overstiger alle standarder.

håndverk med innovative og effektive produkter av absolutt

Den beste generasjonen PCI Flexmörtel® noensinne –

profesjonell kvalitet. Fra generasjon til generasjon overføres

for moderne tider krever moderne flislim.

derfor ikke bare håndverkskunnskap, men også vissheten om

PCI Flexmörtel®

PCI Flexmörtel®

S2

Premium

Den sikre

Utendørsspesialisten

klare med optimale løsninger – for eksempel PCI.

Side 14-15

Vår ambisjon:

Side 12-13

hvilke partnere som alltid er å stole på: Partnere som alltid har

PCI Flexmörtel®-Serien står for:

øye for nåværende og fremtidige utfordringer og allerede er

■■ Maksimal

■■ Maksimal

Vi utvikler de beste flislimene til godt håndverk – og er alltid ett

■■ Store

leggesikkerhet – spesielt i krevende tilfeller

tidsbesparelser – og dermed store

kostnadsbesparelser

skritt foran de økende kravene i byggebransjen. Etter hvert som

■■ En

knappe tidsfrister, kritiske forutsetninger, stramme budsjetter

■■ Det

og skyhøye krav til kvalitet og sikkerhet i økende grad

fleksibilitet – spesielt for oppdrag med stort

tidspress

ekstremt høy bearbeidingskomfort
perfekte produktet for enhver utfordring,

enten for allrounderen eller spesialisten

preger arbeidet på byggeplassen, er tiden inne for en ny
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Gode verdier videreføres

PCI flislim – den høyeste standarden for
flislim i generasjoner
1950

1981

Den nyeste generasjonen

Generasjoner
Hver sekk i PCI Flexmörtel®-serien er full av hypermoderne kunnskap, sofistikert teknologi
og rundt 40 år med ekspertise på Flexmörtel. En uslåelig kombinasjon som generasjoner
av flisleggere har satt sin lit til når det er krav om ekstrem fleksibilitet og ytelse under flisene
og i arbeidshverdagen.

Allerede i 1950-årene sendte PCI det

PCI finner opp PCI Flexmörtel® og

PCI Flexmörtel® er fortsatt en ekte

første sementbaserte flislimet ut på

revolusjonerer bransjen: Det første

klassiker, og har helt siden den ble

markedet:

fleksible flislimet for innen- og

oppfunnet, vært en av de mest

Det var PCI FT® Klebemörtel. Den gang

utendørsbruk har vært en absolutt

vellykkede PCI-produkter i verden –

banebrytende og ennå i dag en trofast

innovasjon siden det ble introdusert

med rette. Fordi strålende ytelse teller

følgesvenn for mange flisleggere.

i 1981!

like mye i dag som det gjorde da den

Med egenskaper som var unike på den

ble introdusert for rundt 40 år siden.

tiden, setter PCI nye standarder når det

De tekniske kravene samt behovene til

gjelder fleksibilitet på byggeplassen.

håndverkerne har imidlertid endret seg.

Siden da har navnet Flexmörtel vært

PCI har reagert på en fremtidsrettet

28 dager kan sementgulv flislegges så raskt det kan

uløselig knyttet til PCI-merket og er et

måte og utviklet en ny generasjon

gås på (PCI Flexmörtel® S2) eller belegges ved

fast generisk begrep for alle fleksible

PCI Flexmörtel med S1- og S2-teknologi

≤ 4 % CM restfuktighet (PCI Flexmörtel® S1).

flislim i hele bransjen.

– den beste og nyeste generasjonen av

Dette akselerer hele prosessen og gir raskere

flislim for enhver utfordring.

resultater og rom for fleksibel planlegging på

®

Med PCI Flexmörtel®-Serien er du på den sikre
siden og forblir fleksibel i alle situasjoner i
hverdagen …
■■ ...

ved knappe tidsfrister: I stedet for å måtte vente i

byggeplassen.
■■ ...

ved de strengeste kravene: Du får de beste resultatene

selv der det er spesielt vanskelig: for fliser i stort
format, på krevende underlag, ved høye og lave
temperaturer eller ekstreme belastninger.
■■ ...

Helt ny teknologi:

byggeprosessen som får fart på seg, også selve

PCIs S1- og S2-teknologi kombinerer svært høy strekkfasthet med maksimal fleksibilitet.

leggingen skjer enkelt og raskt. En sann glede

Spenningene mellom underlaget og flisbelegget fanges dermed opp.

for både flislegger og byggherre.

Resultatet: enestående sikkerhet og markedets beste ytelse selv på krevende underlag,
ved tidspressede oppdrag og med vanskelige materialer og formater. Sementgulv kan flislegges

■■ ...

ekstremt raskt, noe som sørger for fart i byggearbeidet og tidsmessig fleksibilitet i den daglige
virksomheten – en fordel for ethvert moderne byggefirma.

ved stramme budsjetter: Det er ikke bare

dager

ved komplekse prosjekter og når alt skal være

ferdig samtidig: Avslappet planlegging takket være
tidsmessig fleksibilitet og høy sikkerhet ved
utførelsen.
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PCI Flexmörtel S1
®

NYfoHrbedEreTde!

Allrounderen

Med
ingsbearbeid
er
egenskap

Kraftig og kan brukes nesten overalt: PCI Flexmörtel® S1 er

For alle keramiske belegg, inne og ute,
på vegg og gulv

allrounderen blant Flexmörtel-typene og kan brukes inne og
ute, på vegg og gulv. Dens spesielle styrke ligger i opptaket
av horisontale krefter, for eksempel de som oppstår ved
temperatursvingninger eller krymping. Det er derfor også det

Komfortabel bearbeidingstid og raskere
avbindingstid

perfekte valget for legging av keramiske fliser og plater på
sementgulv med oppvarming. Nye sementgulv kan flislegges
allerede ved en restfuktighet ≤ 4% CM. Enkel håndtering og
en betydelig økning i sikkerheten og fleksibiliteten på enhver
byggeplass – ingen flislegger kan klare seg uten denne

Justerbar konsistens i henhold til
kravprofil

allrounderen.

Produktegenskaper
■■ Universell
■■ Fleksibel
Oppfyller

temperatursvingninger og svinn
■■ Til

i henhold til

innen- og utendørs, kan brukes på vegg og gulv

– jevner ut spenninger som skyldes

flislegging på sementgulv med en restfuktighet < 4 % CM

■■ Høy

stabilitet – selv med tunge fliser

■■ Vanntett

og temperaturbestandig fra -30 °C til +80 °C

PCI Flexmörtel® S1 er komfortabel ved påføring og spesielt stabil selv ved store porselens- og steintøyfliser på veggen.
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PCI Flexmörtel S1 Flott
®

Gulvspesialisten
Store gulvfliser er svært populære – men å legge

Spesielt egnet for store gulvfliser

dem er og blir en utfordring.
Ikke noe problem med PCI Flexmörtel® S1 Flott:
Med denne kan man legge store steintøyfliser og kombinerte
porselens- og steintøyfliser, men også belegg med

Justerbar konsistens i henhold
til egne behov

styrketoleranser som cotto- eller terrazzoplater så å si uten
at det oppstår hulrom; dessuten naturstein som er ømfintlig
for misfarging. Med sjikttykkelser på opptil 15 mm har små
ujevnheter i underlaget ikke lenger noen betydning, og takket
være den komfortable håndteringen kan limlagetpåføres uten
hastverk selv på store overflater – herdingen foregår presist,

Høy bearbeidingskomfort

slik at det er trygt å gå på overflaten etter kort tid. Ideell også
for gulvvarme samt mekanisk sterkt belastede overflater i
industrien.

Produktegenskaper
■■ Kan

brukes inne og ute på gulv

■■ Stabilt
Oppfyller

■■ Til

limlag – hindrer nedsynkning av tunge og store plater

flislegging på sementgulv med en restfuktighet < 4 % CM

■■ Spesielt
i henhold til

høy komfort ved utførelsen – lang bearbeidingstid

på opptil 3 timer og rask avbindingstid på ca. 6 timer
■■ Til

utjevning av ujevne underlag og legging av profilerte plater

på limlag med tykkelser fra 1 til 15 mm

Med PCI Flexmörtel® S1 Flott er du ideelt rustet for legging av store gulvfliser. Gulvspesialisten blant Flexmörtel-typene takler også storformater med letthet.
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PCI Flexmörtel S1 Rapid
®

Den raske
Hvis arbeidet må gå spesielt raskt, er PCI Flexmörtel® S1 Rapid

Kan gås på og fuges etter ca. 3 timer

god å ha. Den kombinerer alle fordelene med PCI S1-teknologien
med ekstra rask vedheft og herding, slik at keramiske
belegg kan gås på og fuges allerede etter ca. 3 timer.
PCI Flexmörtel® S1 Rapid kan brukes overalt og blir en
verdifull problemløser særlig ved tidskritiske oppdrag eller

Effektiv krystallinsk vannbinding

når byggeprosessen må gå ekstra fort. Egnet for innen- og
utendørsbruk, vegg og gulv samt for legging av naturstein.

For alle keramiske belegg, inne og ute,
på vegg og gulv

Produktegenskaper
■■ Til

bruk innen- og utendørs, på vegg og gulv

■■ Fleksibel
Oppfyller

temperatursvingninger og svinn
■■ Til

i henhold til

– jevner ut spenninger som skyldes

flislegging på sementgulv med en restfuktighet

< 4 % CM
■■ Vanntett

og temperaturbestandig fra -30 °C til +80 °C

Selv store flater kan legges raskt – med PCI Flexmörtel® S1 Rapid er dette ikke lenger noe problem.
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PCI Flexmörtel S2
®

Den sikre
Dobbel kraft og suveren kvalitet. Dette gjør det svært

Maksimal sikkerhet, takket være ekstrem
strekkfasthet og fleksibilitet

formbare flislimet PCI Flexmörtel® S2 til den sterkeste
PCI Flexmörtel® noensinne. Strekkfastheten på 300 t/m2
overskrider verdiene som kreves for den høyeste
klassifiseringen, med det dobbelte.

Betydelige tidsbesparelser – legging av
sement- og varmegulv allerede etter
ca. 3 dager

Resultatet: maksimal sikkerhet og de beste verdiene ved
universell bruk på gulvet. Den er optimalisert for opptak av
horisontale krefter og utvider dermed bruksområdet for
Flexmörtel til også å omfatte sikker og fleksibel utførelse på
kritiske og vanskelige underlag.

Stabilt limsjikt – ingen nedsynkning av
tunge gulvplater

Dette gjør at keramiske belegg kan legges allerede etter ca.
3 dager – 25 dager tidligere enn med konvensjonelle flislim.

Produktegenskaper
■■ Til
dager

Oppfyller

bruk innen- og utendørs, på vegg og gulv

■■ Spesielt
■■ Til

godt egnet for svært kritiske underlag

flislegging av sementgulv / sementbaserte varmegulv eldre

enn 3 dager (så snart de kan gås på)
i henhold til

■■ Fleksibel
■■ Stor

og ekstremt formbar

strekkfasthet – oppnår dobbelt så høy strekkfasthet

i forhold til kravene
■■ Vanntett

og temperaturbestandig fra -30 °C til +80 °C

Med den svært formbare PCI Flexmörtel® S2 kan det legges fliser og plater etter bare 3 dager.
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PCI Flexmörtel Premium
®

NY l
e
fFoorbrm
edrede

Utendørsspesialisten

ingsbearbeid er!
egenskap

Som navnet tilsier: PCI Flexmörtel® Premium er

Lik avbindings- og bearbeidingstid
ved lave og høye temperaturer

toppklassen blant Flexmörtel-spesialistene. Den utmerker
seg spesielt ved den konsekvente avbindings- og
bearbeidingstiden. Uansett om det er kaldt eller varmt ute:
PCI Flexmörtel® Premium herder like fort ved 5 °C som ved
20 °C. Dette, og at produktet ikke danner hvite flekker

Svært høy sikkerhet mot utfellinger

(ufellinger) på overflaten og at det kan gås på etter kort tid,
gjør det til den ideelle utendørsmørtelen for keramiske og
natursteinsbelegg.

Høy utførelseskomfort – ca. 90 minutters
bearbeidingstid, kan gås på etter
ca. 4 timer

Produktegenskaper
■■ Stabil

konsistens – hindrer nedsynkning av tunge plater

■■ Fleksibel
Oppfyller

temperatursvingninger og svinn
■■ Til

i henhold til

– jevner ut spenninger som skyldes

flislegging på sementgulv med en restfuktighet ≤ 4 % CM

■■ Justerbar

konsistens – påføres etter behov som lim for

tynnlag, mellomlag eller tykklag
■■ Effektiv

krystallinsk vannbinding

Utendørs er det spesielt enkelt og sikkert med PCI Flexmörtel® Premium, som er enkel å påføre og kan brukes uavhengig av temperatur.
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Den ytelsessterke PCI Flexmörtel® gjør en god figur også

1

Grunning

1

PCI Gisogrund

i system. Som en del av Systemflis Universal bidrar den til

Heft- og beskyttelsesgrunning for vegg og gulv

at 90 prosent av resultatene i boligbyggesektoren blir

Grunning

1

PCI Gisogrund

®

Grunning
PCI Gisogrund®

®

Heft- og beskyttelsesgrunning for vegg og gulv

Heft- og beskyttelsesgrunning for vegg og gulv

vellykket.

2

Gulvsparkling

2

PCI Periplan®

Den gjennomtenkte sammensetningen av produktene

Avrettingsmasse til gulv

til et intelligent system gir sikkerhet ved bearbeidingen

3

Flislim

moderne flisbelegg i stue og som et funksjonelt flisspeil

Fleksibelt flislim, spesielt for store gulvfliser

på kjøkkenet. Samtidig kan arbeidet utføres

PCI Flexmörtel® S2

3

Vegg: PCI Pericret

Vegg: PCI Pericret®

Avrettingsmasse for gulv

®

Tetting
PCI Lastogum

Avrettingssparkel for gulv, vegg og tak

3

Fleksibelt flislim for alle keramiske belegg

PCI Flexmörtel® S2

PCI Seccoral® 1K
4

PCI Nanofug® Premium

PCI Seccoral® 2K Rapid

Variabel fleksibel fugemasse for alle fliser og
naturstein

Hurtigstørknende sikkerhetstetningsslam
for tetting under keramiske belegg

PCI Durapox Premium (Multicolor)

PCI Pecitape® 100 P

®

Universal silikonfugemasse til inn og utvendig bruk

4

PCI Flexmörtel® S1

Svært fleksibelt flislim for alle keramiske belegg

Bruksområder:
5

Fugemasse

Epoksyharpiksmørtel til fuging og legging av fliser

bruk

■■ Optimalisert

for trygt og komfortabelt arbeid,

spesielt for små og mellomstore flater

16

PCI Silcoferm® S

Universal silikonfugemasse til inn og utvendig bruk

PCI Durapox® Premium (Multicolor)

Systemfordeler:

■■ Alle

Silikon

Variabel fleksibel fugemasse for alle fliser og all
naturstein

spesielt på badet

■■ Universell

5

PCI Nanofug® Premium

alle konvensjonelle og oppvarmede avrettingskonstruksjoner

■■ Boliger,

PCI Durapox® Premium (Multicolor)

Flislim
PCI Flexmörtel® S2

■■ På

Variabel fleksibel fugemørtel for alle fliser og all
naturstein
Epoksyharpiksmørtel til fuging og legging av fliser

Fleksibelt flislim for alle keramiske belegg

keramiske fliser uavhengig av vekt og form

Fugemasse
PCI Nanofug® Premium

Silikon
PCI Silcoferm® S

■■ Alle

4

Spesialtetningsbånd til tetting av hjørner,
skjøter og overganger

Epoksyharpiksmørtel til fuging og legging av fliser

5

Svært fleksibelt flislim for alle keramiske belegg

Fleksibelt tetningsslam for tetting under keramiske
belegg på balkonger, terrasser og i dusjanlegg

Fugemasse

Flislim
PCI Flexmörtel® S1

®

Vanntett, fleksibelt beskyttende lag under keramiske
belegg i dusj og bad

Svært fleksibelt flislim for alle keramiske belegg

komfortabelt, tidsmessig fleksibelt og helt sikkert.

Sparkling
Gulv: PCI Periplan®

Avrettingssparkel for gulv, vegg og tak

PCI Flexmörtel® S1 Flott

optimal måte: Sikkerhet ved oppussing av gulv og bad,

2

Gulv: PCI Periplan®

Avrettingsmasse for gulv

– selv i ellers kritiske tilfeller. Produktene er valgt på en
slik måte at de oppfyller de respektive kravene på en

Sparkling

produktene har svært lave utslipp

6

Silikon
PCI Silcoferm® S

Universal silikonfugemasse til inn og utvendig bruk
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PCI Flexmörtel® i korthet
The PCI Flexmörtel®-Line

PCI Flexmörtel® S1

PCI Flexmörtel® S1 Flott

PCI Flexmörtel® S1 Rapid

PCI Flexmörtel® S2

PCI Flexmörtel® Premium

Allrounderen

Gulvspesialisten

Den raske

Den sikre

Utendørsspesialisten

Underlag: Gulv
Betonggulv eldre enn 1 måned, sementgulv eldre
enn 3 dager, påstøp med gulvvarme

g

Betonggulv eldre enn 3 måneder

g

g

g

g

g

Sementgulv ≤ 4% CM, påstøp med gulvvarme

g

g

g

g

g

Anhydritt- og gipsgulv ≤ 0,5% CM,
påstøp med gulvvarme

g

g

g

g

g

Gulv av stein og tre

g

g

g

g

g

Støpeasfalt

g

g

g

g

g

Tresponplater (min. 25 mm),
skrudd i en avstand på 40 cm

g

g

g

g

g

Gamle limrester fra belegg

g

g

g

g

g

Gamle flisbelegg

g

g

g

g

g

Underlag: Vegg
Betong eldre enn 3 måneder

g

g

Vegger av gipskartongplater, gipsfiberplater

g

g

Tresponplater (min. 19 mm tykke),
skrudd i en avstand på 40 cm

g

g

Gamle flisbelegg

g

g

Egenskaper
Forbruk per m2 (med 8 mm tanning)

2,8 kg

2,7 kg

3,1 kg

2,6 kg

2,1 kg

Tykkelse av limsjikt

1 til 10 mm

1 til 15 mm

1 til 10 mm

1 til 10 mm

1 til 20 mm

Bearbeidingstemperatur

+5 °C til +25 °C

+5 °C til +25 °C

+5 °C til +25 °C

+5 °C til +25 °C

+5 °C til +25 °C

Bearbeidingstid

ca. 3 timer*

ca. 3 timer*

ca. 40 minutter*

ca. 90 minutter*

ca. 90 minutter

Åpningstid

ca. 30 minutter*

ca. 30 minutter*

ca. 15 minutter*

ca. 30 minutter*

ca. 30 minutter

Kan gås på/fuges etter

ca. 8 timer

ca. 6 timer

ca. 3 timer

ca. 12 timer

ca. 4 timer

Kan belastes fullt ut etter

ca. 3 dager

ca. 2 dager

ca. 1 dag

ca. 3 dager

ca. 1 dag

Klassifiseringer

C2 TE S1 i henhold til DIN EN 12004

C2 E S1 i henhold til DIN EN 12004

C2 FT S1 i henhold til DIN EN 12004

C2 TE S2 i henhold til DIN EN 12004

C2 FE S1 i henhold til DIN EN 12004

Leveringsform

20 kg sekk, 5 kg pose

20 kg sekk

20 kg sekk, 5 kg pose

20 kg sekk

20 kg sekk

* Ved +23 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Høyere temperaturer reduserer, lavere temperaturer øker disse tidene.
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PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · D - 86159 Augsburg
P.O.B. 10 22 47 · D - 86012 Augsburg
Germany
Phone + 49 (8 21) 59 01-0
Fax

+ 49 (8 21) 59 01-372

www.pci-norge.no
Følg oss på:

Flisekompaniet AS
0661 Oslo
Telefon 22 88 47 10
PCI produkter forhandles av Flisekompaniet AS i Norge.
Se ogsa, www.flisekompaniet.no
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