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PCI-produkter fra fagfolk til fagfolk

Det å legge gulvkonstruksjoner som kan brukes direkte, er
teknisk krevende og bør alltid gjøres av fagfolk. Det gjelder
både for valg av materiale og ved valg av fremgangsmåte.
PCI Augsburg GmbH har spesialisert seg på å levere byggkjemiske produkter til dette feltet i mer enn femti år. Enten
det gjelder nybygg eller moderniseringer, er navnet vårt
velkjent blant fagfolk. Takket være stadige nyvinninger
innen forskning og utvikling kan PCI arbeide kontinuerlig
med å utvikle forbedrede og nye produkter.

Viktige kjennetegn ved spesialistmerket PCI er:

PCIs fabrikk i Augsburg

• ubegrenset produktkvalitet som kontrolleres av egne
vitenskapsfolk og overvåkes av nøytrale kontrollinstanser
med alle nødvendige godkjenningsmerker og sertifikater
• rask, enkel og trygg bearbeiding av produktene med stor
fleksibilitet for den enkelte byggeplassen
• kompetent service med kvalifiserte rådgivere og
anvendelsesteknikere som hjelper forhandlere,
håndverkere og planleggere.
Gulv skal tilfredsstille mange forskjellige krav. I boliger
og kontorbygg er det utseende og enkel rengjøring som
er viktigst, mens det i nærings- og industribygg legges

PCIs fabrikk i Hamm

stor vekt på slitestyrke ved høy mekanisk og kjemisk
belastning. I denne brosjyren finner du spesialtilpassede
gulvsparkler fra PCI til de ulike bruksområdene.
Systemene omfatter alt fra forbehandling av underlaget
til den ferdige overflaten.
Vi kan vise til mange referanser over hele Europa. Og alt er
utviklet for fagfolk med PCIs produktkunnskap, service og
velkjente merkenavn.

PCIs fabrikk i Wittenberg
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Forberedelse av underlaget godt forarbeid er halve jobben

Et godt sluttresultat forutsetter at alt blir gjort riktig helt fra begynnelsen av.
Det betyr at håndverkeren må være hundre prosent nøyaktig allerede ved
forberedelsen av underlaget. Det er helt nødvendig for at gulvet skal bli jevnt,
stabilt og knirkefritt og tåle høy belastning.

Gulvsparkel
Undergulv

Alle gulv består av et bærende underlag og et brukslag.
Det bærende underlaget må tilfredsstille statiske og
konstruksjonsmessig krav, mens brukslaget er direkte
utsatt for fysisk og kjemisk belastning. Derfor må
brukslaget velges med utgangspunkt i forventet
belastning, og det må tas hensyn til funksjonelle
og utseendemessige egenskaper. Belastningen på
brukslaget kan deles inn i belastningsgruppene lett,
middels og hard.
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Lett belastning

Middels belastning

Hard belastning

• Trucker/traller med halvmassive
dekk og luftdekk
• Fotgjengertrafikk på opptil
100 personer/dag

• Trucker/traller med vulkollanog gummidekk
• Fotgjengertrafikk på 100 til
1000 personer/dag

• Trucker/traller med stålog polyamiddekk
• Fotgjengertrafikk på mer enn
1000 personer/dag

Mekanisk forarbeid
For at brukslaget skal bli feilfritt og ha god holdbarhet er
det helt nødvendig å kontrollere og forbehandle underlaget
med egnede tiltak. Det må bli fast, rent og stabilt. Underlaget må også ha en festeevne som passer til brukslaget
som skal legges på. Vanligvis må den være på 1,5 N/mm2.
Uavhengig av om det er nødvendig å reparere skader
i underlaget eller ikke, anbefales forbehandling med
stålkuleblåsing eller sliping. Dette gir et ruere underlag
og en større overflate som gjør at grunningen hefter bedre.
Underlaget må være stabilt, fast og rent for at andre
materialer skal kunne festes til det.

Et godt underlag er:
• rent
• tørt

• jevnt

• fritt for skillemidler

• uten sprekker og fuger
Når underlaget er ferdig grunnet og sparklet,
sier fagfolk at det er klart for belegning.

Nå kan den ønskede belegningen limes på.
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Heftbro og grunning
Gulvet består av to lag, det bærende underlaget og brukslaget som må tåle
mekanisk belastning. For at vedheften til underlaget skal bli god nok, brukes
heftbroer eller grunninger som bindeledd mellom underlaget og belegningen.
Betegnelsen heftbro brukes om slemming med sementmørtel som påføres
vått-i-vått ved sementpåstøp. Ved at underlaget dekkes fullstendig, blir hele
overflaten brukt som kontaktsone og vedheften blir ekstra god.
Grunninger basert på kunstharpiks eller kunstharpiks-dispersjoner.
De tenger inn i kapillærporene i underlaget og forankres der.
Det betyr at heftflaten øker til mange ganger av overflatearealet.
Grunningen må velges avhengig av produktet som skal påføres, typen
underlag, betingelsene ved legging og bruksområdet.
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Heft- og beskyttelsesgrunning

Spesial-heftgrunning

Til vegg og gulv

Til sugende og ikke-sugende underlag

PCI Gisogrund®

PCI Gisogrund® 404

• Til fuktbremsende forsterkning og grunning av gipspuss,
gipsgulv, gipskartongplater, gipsfiberplater, porebetong,
betong, asfalt, puss og murverk som forbehandling før
flislegging og tapetsering.
• Til grunning av anhydrittgulv og byggeplater.
• Til grunning av porebetong, kalksandstein, teglsteinsmur og
betong på vegger før påføring av gips- og kalkgipspuss.
• Til grunning av gulv i støpeasfalt før påføring av PCI flislim.
• Til grunning før påføring av selvutjevnende og sparkelbar
avrettingsmasse, f.eks. PCI Periplan, PCI USB 32 S og
andre hydraulisk herdende mørtel- og anhydrittgulv.
• Til forsterkning av gulv med melet,
sugende overflate og puss innendørs
før legging av fliser og mosaikk.
• Til grunning av sugende
underlag og til beskyttelse
påfølgende materialer mot
for rask vannabsorbering.
• Bruksområder: innendørs,
gulv, vegg.
• Farge: blå.

• Klar til bruk, løsemiddelfri (TRGS 610),
kan fortynnes med vann.
• Til avrettingsmasser.
• Som heftgrunning på sugende og svakt
sugende betong- og sementunderlag.
• Som spesial-heftgrunning
på magnesittgulv, gulv i
støpeasfalt, anhydrittgulv,
treunderlag og ikke-sugende
underlag som f.eks.
keramiske fliser.
• Til grunning før PCI USP 32 S,
PCI CSP 43 og PCI STL 39
• Bruksområder: innendørs,
gulv.
• Farge: fiol.

Typiske underlag som vanligvis må grunnes:

Hvorfor er grunning nødvendig?

• sementpåstøp

• kalsiumsulfatgulv/kalsiumsulfat-flytgulv

Priming og grunning har mange viktige oppgaver.
De viktigste er å:

• gulv i støpeasfalt

• binde reststøv til overflaten på underlaget

• betong

• redusere sugeevnen til underlaget

• sponplater/OSB-plater

• beskytte underlaget mot fuktighet fra leggematerialer

• gulvplater/prefabrikkerte gulvelementer

• forbedre limdekningen på underlaget

• plankegulv/gamle parkettgulv
• keramiske fliser
• coatinger

som lim og sparkelmasse

• danne en heftbro for bedre feste av påfølgende
produkter som lim og sparkelmasse

• forsterke den øvre kantsonen på gulvet slik at
overflatens strekkfasthet og festeevne øker

• sperre mot fuktighet fra underlaget (avhengig av
underlaget og materialbasisen i primingen).
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Påstøp
Påstøp er lag av gulvmørtel med en minimumstykkelse på 5 mm som gir en jevn
gulvoverflate og tåler lett, middels eller hard mekanisk og kjemisk belastning
avhengig av materialbasis. Avhengig av den forventede belastningen kan påstøp
enten brukes direkte eller være bærende underlag for påfølgende belegninger.
Gulvene deles inn i mineralske og reaksjonsharpiksbundne gulv. Gulv i reaksjonsharpiks utmerker seg med en ekstra stor mekanisk og kjemisk slite-styrke.
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Med produktserien PCI Novoment® er det enkelt å skape belastningsfordelende
overflater innendørs, utendørs og i industribygg. PCI Novoment®-påstøp har
en sammensetning som gjør det enkelt å skape homogene, lukkede overflater.
Påstøpene kan brukes direkte eller kan belegges med fliser eller coatinger. De
hurtigherdende PCI Novoment®-påstøpene kan allerede brukes etter noen timer
og er ofte klare for belegning neste dag.

Hurtigherdende tørrmørtel – ferdigblandet

PCI Novoment M1 plus N
®

Til hurtigherdende påstøp

• Hurtigherdende, kan belegges med fliser
etter ca. 1 dag, gangbar etter ca. 5 timer.
• Ferdigblandet mørtel, Ikke nødvendig
å tilsette sand på stedet.
• Lang bearbeidingstid, kan bearbeides
og glattes i ca. 50 minutter til tross for
kort herdetid.
• Temperaturbestandig fra - 30 °C til
+ 80 °C.
• Fuktbestandig, egnet til områder utsatt
for permanent våtbelastning.
• Klassifisering iht. DIN EN 13 813:
CT-C50-F7-A9.
• Bruksområder: innendørs og utendørs
bruk.
• Farge: grå.

Flytende, hurtigherdende sementmørtel

PCI Novoment® M1 Fluid
Til Støpesjikt og reparasjoner

• Sementbasert flytgulv som kan brukes
direkte, selvutjevnende og høyfast.
• Bruksklar, etter blanding med vann.
• Hurtigherdende, gangbar etter ca. 3 timer.
• Fuktbestandig, tåler vedvarende
vannbelastning.
• Til lagtykkesler på 20 til 80 mm.
• Klassifisering iht. DIN EN 13813:
CT-C40-F5-A12.
• Bruksområder: innendørs, utendørs.
• Farge: mørk grå.
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Avrettings- og sparkelmasser
Særlig ved saneringsarbeid, men også ofte i boligbygging
må det påføres avrettingsmasse for at underlaget
skal bli jevnt.
Avhengig av den forventede belastningen kan avrettingsmasser enten brukes som bærende underlag for påfølgende belegninger eller brukes direkte (brukslag).
Lettflytende avrettingsmasser er basert på blandinger av
sement og kunststoff eller på gips og kan påføres i lag på
minimum 1 mm. De brukes til avretting av ujevne overflater.
De stabile utførelsene gir svært komfortabel bearbeiding
og kan brukes i lagtykkelser på opptil 50 mm. Dette gjør
det svært enkelt å konstruere kiler eller fall eller reparere
trappetrinn.

PCI STL 39

Til skrapsparkling av gulv m.m.
• Sementbasert sparkelmasse til avretting
av fordypninger, hull og ujevnheter og til
konstruksjon av kiler
- sementbaserte underlag.
- anhydrittgulv.
- magnesittgulv.
- støpeasfaltgulv.
• Til lagtykkesler på 0,5 til 50 mm.
• Egnet til
- gulvvarme
- bruk av stoler med ruller
(fra lagtykkelser på min. 1 mm).
• Som primer brukes Gisogrund 404.
• Bruksområder: innendørs, gulv.
• Farge: grå.

Lettflytende sparkelmasse

Universell sparkelmasse

På gips basis

Til avretting under belegninger

PCI CSP 43

• Til sparkling og avretting av gulv før legging
av tekstiler og elastisk gulvbelegg.
• Gir glatte og jevne overflater.
• Til avretting av
- kalsiumsulfatbundne påstøp
- gulv i støpeasfalt
- magnesittgulv
- sementbaserte underlag
- keramiske flisebelegninger
- underlag med gamle, vannfaste limrester.
• Til lagtykkesler på 0,5 til 10 mm.
• Egnet til gulvvarme og til bruk av stoler
med ruller (fra lagtykkelser på min. 1 mm).
• Som primer brukes Gisogrund 404.
• Bruksområder: innendørs, gulv, ved lett til
middels belastning.
• Farge: hvit.
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Lettvekts-sparkelmasse

PCI USP 32 S

• Sementbasert sparkelmasse til sparkling
og avretting av gulv før legging av
- tekstiler og elastisk gulvbelegg
- parkett eller
- laminat som skal limes fast.
• Gir glatte og jevne overflater.
• Til avretting av
- sementbaserte underlag
- kalsiumsulfatgulv
- magnesittgulv
- gulv i støpeasfalt
- ikke-sugende underlag.
• Til lagtykkelser fra 0,5 til 40 mm;
liming av parkett eller laminat fra
2 til 40 mm, på gulv i støpeasfalt
fra 2 til 5 mm.
(Fra en lagtykkelse på 20 mm er
det mulig å blande ut USP 32 S,
men det er ikke nødvendig.)
• Egnet til gulvvarme og til bruk av
stoler med ruller (fra lagtykkelser
på min. 1 mm).
• Som primer brukes Gisogrund 404.
• Bruksområder: innendørs, ved
lett til middels belastning.
• Farge: grå.

Selvutgjevnende, hurtigtørkende
avrettingsmasse

PCI Periplan® CF 30

Til underlag for keramiske fliser,
tepper m.m.
• Selvutjevnende avrettingsmasse på
stabil plankegulv, sponplater, rå betong
og påstøp samt andre egnede underlag
innendørs der det skal legges tepper,
parkett, fliser og belegg m.m.
Også til varmegulv.
• Flyte- og pumpeegenskapene til
PCI Periplan CF 30 tillater pumping
fra store avstander.
• Lagtykkelser: 3-40 mm.
• Bruksområder: innendørs, gulv,
ved kraftig hjulbelastning.
• I våtrom skal den overdekkes med
en membran for eks. PCI Lastogum®.
• Farge: grå.

Selvutjevnende avrettingsmasse

PCI Periplan CF 35
®

Under belegninger

• Lettflytende avrettingsmasse som kan
pumpes, til bruk før legging av keramikk, naturstein og andre belegninger.
• Til avretting og reparasjon av rue, ujevne betonggulv, sementgulv, anhydrittgulv og gulv i støpeasfalt samt keramiske belegninger. Også til varmegulv.
• Til lagtykkelser fra 2 til 35 mm; på gulv i
støpeasfalt fra 2 til 10 mm.
• Bruksområder: innendørs, gulv, ved lett
til middels belastning.
• I våtrom skal den overdekkes med en
membran for eks. PCI Lastogum®
• Farge: grå.

Avrettingsmasse

PCI Periplan® Extra

til kritiske underlag under belegninger
• Fiberarmert, bidrar til å redusere sprekkdannelse i tregulv.
• Selvutjevnende, enkel å påføre i stående
stilling.
• Til avretting av tregulv, sponplater,
mineralske underlag, ikke-sugende
underlag og støpeasfalt
• Hurtig herding, gangbar allerede
etter ca. 3 timer (ved + 23 °C
og 50 % relativ fuktighet).
• Egnet til vannbåren gulvvarme.
• Til lagtykkelser fra 3 til 60 mm.
• Bruksområder: innendørs, gulv.
• Farge: grå.

Lettflytende avrettingsmasse
som kan pumpes

PCI Periplan® Multi

Under belegninger med hard belastning
• Selvutjevnende avrettingsmasse på rå
betong og påstøp samt andre egnede
underlag innendørs.
• Egnet til industrigulv.
• Dessuten som underlag for
keramikk- og gulvbelegg m.m.
(også ved gulvvarme).
• Ikke egnet i fuktbelastede områder.
• I våtrom skal den alltid dekkes med
membran, f.eks. PCI Lastogum.
Membranen kan påføres 1 døgn
etter legging av flytsparkelen.
• Lagtykkelse 3–30 mm.
• Bruksområder: innendørs, gulv,
ved middels til hard belastning.
• Farge: grå.
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PCI produkter forhandles av
Flisekompaniet AS i Norge.
Se også, www.flisekompaniet.no
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