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PCI – en kompetent partner
for hage- og landskapsarkitekter
Profesjonelle aktører setter sin lit til PCI – og det med rette. PCI tilbyr nemlig
førsteklasses produkter og godt utprøvde systemer, omfattende tjenester og
naturligvis pålitelige løsninger, selve fundamentet for en problemfri arbeidshverdag. Som spesialist i faget arbeider PCI kontinuerlig for å videreutvikle
og forbedre produkter som hjelper hage- og anleggsgartnere samt flis- og
gulvleggere å utføre en god jobb. Produksjonen foregår ved tre fabrikker i
Tyskland: Augsburg, Hamm og Wittenberg – og produktene våre er utelukkende
rettet mot profesjonelle aktører. I denne brosjyren presenterer vi våre spesialprodukter for hage- og landskapsdesign.
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Belegningsflater under åpen himmel
er konstant utsatt for høy belastning.
PCI tilbyr perfekte løsninger som gjør
at arealet kan brukes som normalt
allerede kort tid etter legging

Spesialløsninger
for legging
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Drenerings- og avrettingsmørtel

PCI Pavifix® DM

under natursteinfliser og betongstein
	Kan brukes som vanndrenerende underlag under naturstein, fliser

og betongstein.

	Kan brukes som vanndrenerende mørtellag for legging av natur-

og betongstein samt for natur- og betongsteinfliser.

	Kan brukes som vanndrenerende mørtellag over kapillærbrytende

dreneringsmatter.

	For arealer belastet med gangtrafikk og privat biltrafikk.
	Bruksområder: Inne, ute, gulv.

Kvartssand for dreneringsmørtel
med epoksyharpiks

Kvartssand DM 1–4
til balkonger og terrasser

 Krystallkvartssand for opparbeiding av vanngjennom-

trengelige underlag av epoksyharpiks.

 Kombineres med PCI Epoxigrund® Rapid eller PCI Epoxigrund®

390. Blandingsforhold: 25 kg Kvartssand til 1 kg PCI Epoxigrund®
Rapid eller PCI Epoxigrund® 390.
 Kornstørrelse 1–4 mm.
 Bruksområder: Inne, ute, gulv.

PCI Pavifix® DM brukt som vanndrenerende underlag
for flislim, lagt vått i vått.

PCI Repafast® Tixo for belegningsarbeid hvor det er
ønskelig med rask tilgang.

PCI Repafast® Tixo for legging av brostein i lave
omgivelsestemperaturer.

Kvartssand DM 1–4 blandet med
PCI Epoxigrund® Rapid fordeles jevnt
og i en tykkelse på minst 20 mm.

På baksiden av flisen påføres en heftbro av
PCI Carraflott® NT (S.11).

Bank natursteinflisen på plass i det klartgjorte
vanndrenerende mørtellaget.
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Myndighetene ønsker å begrense
forseglingen av arealer. Med de
vanndrenerende fugemassene fra
PCI er det mulig å skape drenerende
belegningsarealer. Dermed kan
mesteparten av nedbørsvannet
ledes rett ned i grunnen.

Vanndrenerende
fuging av
brostein
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Fugemasse

PUR-fugemasse til belegninger

PCI Pavifix 1K Extra

PCI Pavifix® PU

 For private arealer trafikkert av fotgjengere og sporadisk biltrafikk, f.eks.

	Kan brukes til vanndrenerende fuging av mosaikkbelegninger samt små

®

til belegninger i natur- og betongstein

til belegninger i natur- og betongstein

parkeringsplasser, hageganger, innkjørsler og terrasser.
	For vanndrenerende fuging av mosaikkbelegninger, små og store belegninger og fliser av natur- og betongstein samt klinker.
	Kun egnet til vanndrenerende underkonstruksjoner!
	Vannbestandig og kan dermed slemmes.
	For fugebredder fra 3 til 50 mm
	Bruksområder: Ute, gulv.

og store belegninger av natur- og betongstein.

	Kun egnet til vanndrenerende underkonstruksjoner!
	Passer for trafikkerte områder med moderat belastning, f.eks. begrenset

biltrafikk og lastebiler i gamle byerdeler.

	2-komponent.
	For fugebredder fra 5 mm.
	Til gangtrafikk: To sekker sandblanding + én beholder med bindemiddel.
	Til områder med biltrafikk: Én sekk sandblanding + én beholder med

bindemiddel.

	Bruksområder: Ute, gulv.

Forbehandling av natursteinsbelegninger

PCI Pavifix® V

til overflatebeskyttelse ved fuging
 Til belegninger og fliser av naturstein.
	Brukes før fuging med PCI Pavifix® CEM, PCI Pavifix® PU og

PCI Pavifix® 1K.

	Bruksområder: Ute, gulv.

Ved å påføre PCI Pavifix® V før fuging blir det enklere å
fjerne fugerester på steinen etter utført arbeid,
samtidig som natursteinens naturlige utseende
bevares.

Før arbeidet med PCI Pavifix® 1K Extra starter, mettes
flaten fullstendig. Deretter fordeles materialet i fugene
og arbeides godt inn før restene kostes bort med en
myk kost.

2-komponent fugemasse PCI Pavifix® PU egner
seg svært godt til fuging av belegningsflater med
lett til moderat trafikkering, f.eks. torg.
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Stadig mer ekstreme klimaforhold stiller
strenge krav til fugede brosteiner under
åpen himmel. For at fugene skal holde
stand, anbefaler vi bruk av sementbasert
fugemasse fra PCI. Fordelene: Ingen
oversvømmelse ved kraftig regn, ingen
forvitring og ingen problemer med
rengjøring.

Sementbasert
fuging av
brostein
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Sementbasert fugemasse til belegninger

PCI Pavifix® CEM
til belegninger av naturstein

 Kan brukes til fuging av mosaikkbelegninger, små og store belegninger

av naturstein i limte konstruksjoner.

 Kan brukes til fuging av belegninger med natursteinfliser, f.eks.





bruddfliser, med støpe- eller slemmemetoden.
Egnet for alle trafikkerte flater.
Vanntett.
For fugebredder fra 5 mm.
Bruksområder: Inne, ute, gulv.

Sementbasert fugemasse til belegninger

PCI Pavifix® CEM Rapid
til natursteinfliser og belegninger av naturstein

 Spesielt godt egnet til fuging av flisebelegninger av naturstein,

f.eks. bruddfliser på terrasser og i hager, lagt i mørtel.

 Kan brukes til fuging av mosaikkbelegninger, små og store

belegninger av naturstein i limt konstruksjon utført som
slemmemørtel.
 Vanntett.
 For fugebredder fra 5 til 80 mm
 Også egnet til bruk på flater med høyere belastning.
 Bruksområder: Inne, ute, gulv.

PCI Pavifix® CEM helles ut på området som
skal fuges.

Fordel PCI Pavifix® CEM i fugene med
en gummiskrape.

Ved rengjøring bør vannstrålen holdes mest mulig
horisontalt mot overflaten for å unngå at fugene
vaskes ut.

Ved vanntett fuging av bruddfliser av naturstein fordeles
den sementbaserte fugemassen PCI Pavifix® CEM
Rapid i fugene ved hjelp av en egnet beholder.

Når mørtelen har satt seg (sjekk med fingerspissen),
fjernes overskudsmassen med en murskje/fugeskje.

Deretter vaskes flaten med et svampebrett (washboy).
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Uansett hvilken flate som skal belegges
med naturstein, er det viktig at steinen
velges ut og legges med omhu. PCI tilbyr
et hundre prosent pålitelig produktsystem
der alle enkeltprodukter, fra heftegrunn til fugemasse, er nøye tilpasset hverandre
for å sikre et førsteklasses resultat.

Legging av
naturstein
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Tynt, middels tykt og flytlim

Middels tykt lim og festelim

PCI Carraflott NT

PCI Carrament®

O
 ppfyller kravene til C2F S1 iht. DIN EN 12 004
 Til en praktisk hulromsfri legging av kalibrerte natursteinfliser.
 Spesielt godt egnet til belegninger av naturstein og kunststein

O
 ppfyller kravene til C2F iht. DIN EN 12 004.
 Til legging av ukalibrerte natursteinfliser (banevare), der det er

®

spesielt egnet for følsomme natursteinsbelegninger

som er følsomme overfor misfarging eller deformering, som
f.eks. Padang, Kashmir White, skifer, serpentinitt og agglomerert
marmor.
 Ingen gjennomskinning av limlaget ved lyse natursteinfliser.
 Kan brukes som lim-heftbro for sikker legging av natursteinfliser i
vanlig tykklagslim.
 Vanntett og frostsikker.
 Hurtigherdnende.
 Limtykkelse: 3 til 20 mm.
 Bruksområder: Inne, ute, gulv.

til natursteinsbelegninger

nødvendig å utligne toleranser i flisetykkelsen eller ujevnheter i
underlaget.
 Kan leveres i hvit farge for å unngå gjennomskinning av limlaget
ved lyse natursteinfliser.
 PCI Carrament grå passer også for legging av kanalklinker i
konstruksjoner for avløpsvann.
 Limtykkelse: 5 til 40 mm.
 Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegger.

Fleksibelt tynnlagslim

PCI Carraflex®
til natursteinsbelegninger

 Oppfyller kravene til C2FT S1 iht. DIN EN 12 004 og

„Retningslinje for Flexmörtel“.

 Til legging av kalibrert naturstein, spesielt hvit marmor,

i tynnlagslim.

V
 anntett og frostsikker.
 Limtykkelse: 2 til 10 mm.
 Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegger.

Med det hvite flislimet PCI Carraflott® NT kan også flislegging med følsomme
natursteinfliser utføres på en sikker måte.

Produktene i PCI Carra-serien er tilpasset de spesielle kravene som stilles ved
legging av natursteinfliser.

11

Fuging av flater med naturstein krever
produkter med bestemte egenskaper.
PCIs løsninger er spesielt tilpasset
behovene ved bruk av naturmaterialer.

Fuging av
naturstein
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Spesialfugemasse

Silikon-tetningsmasse

PCI Carrafug

PCI Carraferm®

S
 pesialfugemasse til fuging av natursteinfliser.
 Også for oppvarmede gulv, balkonger og terrasser.
 Hurtigherdnende, raskt vaskbar, og gangbar allerede etter

 Silikon-tetningsmasse som lukker overgangs- og bevegelsesfuger

®

til natursteinfliser






ca. seks timer.
Forårsaker ingen misfarging i kantene til følsom naturstein.
Ripefri etter herdning.
For fugebredder fra 1 til 8 mm
Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegger.

Ved fuging av natursteinfliser brukes spesialfugemassen PCI Carrafug®.

til naturstein

uten å forårsake misfarging ved bruk av materialer av naturstein.

N
 øytralt bindende (alkoksysystem).
 Til hele hjemmet: bad, dusj, toalett, kjøkken, kontor-

og næringsbygg, balkonger og terrasser.

 Elastisk, motstandsdyktig mot vær og vind, vanlige

rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler.

F
 argetonene er tilpasset fugemørtlene til PCI Carrafug®.
 Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegger.

Ved å bruke PCI Carraferm® unngås misfarginger i overgangen mellom naturstein
og andre flater.

13

Med hurtige-ferdigmørtler, er stabile
underlag for balkonger og terrasser,
klare på få dager. Og hurtigherdene
reparasjonsmørteler sørger for plane
og jevne sokkel- og gulvflater.
Med de effektive produktene fra PCI
kan de ferdige flatene overleveres til
kunden til avtalt tid og klare til bruk.

Støpte
underlag
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Hurtig-ferdigmørtel

PCI Novoment® M1 plus N
til utførelse hurtigherdnende sementunderlag

	Ferdigmørtel til sementbaserte gulv, hurtigherdene massive avret-

tingslag og avrettingslag på separasjons- eller isolasjonslag.

	Etter ca. én dag er flaten klar for flislegging med keramiske fliser.
 Gangbar etter 5 timer.
	Egnet for gulvvarme.
	Egner seg også for direkte bruk og vedvarende våtbelastning.
	Kan brukes som reparasjonsmørtel til gulvreparasjoner som

utføres under tidspress.

	Lagtykkelse: 20 til 80 mm for massive avrettingslag; 30 til 80 mm

for påstøp på separasjons- eller isolasjonslag.

	Klassifisering av avrettingslag iht. DIN EN 13813: CT-C50-F7-A9.
	Bruksområder: Inne, ute, gulv.

På terrasser og balkonger: Hellende underlag
eller massive underlag som skrår, kan lages
med hurtig-ferdigmørtel PCI Novoment® M1 plus N.

Støpte kantrammer : Enkelt, raskt og trygt med
PCI Novoment® M1 plus N.

På grunn av sine produktegenskaper er
PCI Novoment® M1 plus N også svært godt egnet
til utjevning av høydeforskjeller i betongtrapper.
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Med produktsystemene fra PCI kan
tetningsarbeidet utføres helt nøyaktig,
slik at betonggulv og sementunderlag
på balkonger og terrasser er varig
sikret mot inntrengning av fukt.

Tetting
av gulv
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Fleksibel slemmemørtel

PCI Seccoral® 1K
til tetting under keramiske fliser på

balkonger, terrasser og i dusjanlegg
 1-komponent, revnedekkende slemmemørtel for fleksibel tetting

under keramiske fliser på fritt utkragede balkonger, terrasser og i
dusjanlegg.
 Til innvendig påføring i massive vannbeholdere eller svømmebasseng med en vanndybde inntil 8 meter.
 Til bruk for fuktbelastningsklasse A0, B0 iht. ZDBs datablad
„Verbundabdichtungen“ (tetningsmembraner), utgave 2010, samt
datablad „Keramische Belage im Schwimmbadbau“ (keramiske
belegninger til bruk i svømmebasseng), utgave 2010.
 Offisielt godkjent til fremstilling av tetningsmembraner i områder
som er meget utsatt for våtbelastning iht. belastningsklassene A
og B i de tyske byggeforskriftene.
 Med generelle testsertifikater fra det tyske byggetilsynet.
 Bruksområder: Inne, ute, vegger, gulv.

Hurtigherdene sikkerhets-slemmemørtel

Tettings-og avspenningsmatte

til tetting under keramiske fliser, av

under keramikk- og natursteinsbelegg

PCI Seccoral 2K Rapid
®

kjelleryttervegger og fundamenter
 2-komponent, hurtigherdnende, revnedekkende sikkerhets-

slemmemembran til tetting under keramiske fliser i bygninger over
og under jord. Til gamle og nye bygg.
 Til innvendig påføring i massive vannbeholdere eller svømmebasseng med en vanndybde inntil 10 meter.
 Beskytter bygninger mot jordfukt og inntrenging av overflate- og
grunnvann uten trykk.
 Til bruk for fuktbelastningsklasse A0, B0 iht. ZDBs datablad
„Verbundabdichtungen“ (tetningsmembraner), utgave 2010, samt
datablad „Keramische Belage im Schwimmbadbau“ (keramiske
belegninger til bruk i svømmebasseng), utgave 2010.
 Offisielt godkjent til fremstilling av tetningsmembraner i områder
som er meget utsatt for våtbelastning iht. belastningsklassene A
og B i de tyske byggeforskriftene.
 Med generelle testsertifikater fra det tyske byggetilsynet.
 Bruksområder: Inne, ute, gulv, vegger.

De fleksible slemmemørtelene PCI Seccoral® 1K
og PCI Seccoral® 2K påføres underlaget i to lag.

PCI Pecilastic® U

Til våtområder, men ikke vann under trykk
(fuktighetskravsklasse 0, A0, A og B0)
Hurtig arbeidsprosess, etter påklebing av PCI Pecilastic U kan
det etterfølgende legges keramikk- og natursteinsbelegg
Til nybygging og renovering
Til reduksjon av trinnlyd (8 dB)
Som tetting- og isoleringsbane på gamle keramikkbelegg,
treplankegulv, sponplater, sementgulv (når det er bæredyktig
for gangtrafikk), anhydrittgulv, (restfukt < 2 %)
Bruksområder: Innendørs, utendørs, gulv

Med den selvklebende membranen PCI Pecilastic® U
oppnås sikker tetting av balkonger og terrasser, og
keramiske fliser og plater kan legges umiddelbart.

De mineralske membranene brukes for å tette
kjelleryttervegger, vannbeholdere osv. Materialenes
plastiske og smidige egenskaper sørger for at porer
og fordypninger tettes raskt og enkelt.
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Grus er et mye brukt alternativ
til keramiske fliser og naturstein.
Grusforsterkeren fra PCI beskytter
grusdekket og forhindrer uønsket
forflyttning av massen.

Festing av
grusdekke
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Festemiddel for grus

PUR-Bindemittel

PCI Stabiflex®

PCI Pavifix® PU

	Bruksklart festemiddel for grusdekke på flate tak med inntil 5°

	UV- og værbestandig bindemiddel til bruk ved farget kvartssand

til festing av grus

helning.
 Inneholder ikke løsemidler, skader ikke takkledningen.
 Bruksområde: Ute.

Bindemiddel for grusmatter
og dekorgrus.

	Blandingsforhold: 1 del bindemiddel til 20 deler korn.
	Bruksområde: Inne, ute, gulv.

PCI Stabiflex® fester, stabiliserer og beskytter grusdekker på flate tak og forhindrer
forflyttning av grusmassen.

Med PCI Pavifix® PU-bindemiddel og farget kvartssand kan man lage vakre steinmatter.

PCI Pavifix® PU bindemiddel for dekorgrus brukt ved gangvei.

Grusdekke og prydstein festes permanent med PCI Pavifix® PU bindemiddel.
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PCI produkter forhandles av
Flisekompaniet AS i Norge.
Se også, www.flisekompaniet.no
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