g
n
e
s
s
a
b
Svømme
Monterin

truk
s
n
o
k
s
i
fl
g av

sjo

bass
e
m
m
ø
v
s
ner i

eng

A brand of

*Für Bau-Profis = For Fagfolk

1

Innhold

Oversikt over konstruksjoner i et svømmebasseng

Ved oppføring eller renovering av svømmebasseng
er det en rekke krav som skal være oppfylt.

Selve utførelsen av arbeidet har første prioritet.
Det viktigste spesifikasjonskravet er knyttet til

valg av egnet flis i kombinasjon med, korrekte

limtyper, fugemasser og vanntettingssystemer.
I over 65 år har PCI levert en rekke brukervennlige
og nyskapende produkter, disse er nyutviklet til
spesialiserte bruksområder, som for eksempel
konstruksjon av svømmebassenger.

PCIs gode renome er bygget på lang erfaring

med utvikling av brukervennlige, varige og sikre
fliskonstruksjoner.
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Planlegging

Omhyggelig design og konstruksjoner

1 NS-EN 206-1:2000

Krav til betongsammensetnig.

	

Utførelse, produksjon og samsvar

2

NS-EN 1992-1-1:2004

Prosjektering av betongkonstruksjoner. Almene

regler og regler for bygninger

3 NS-EN 1992-3:2006
NS 3473
Utførelsesbeskrivelse

– Prosjektering av betongkonstruksjoner. Del 3: Siloer,
beholdere og basseng
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Standarder

installasjon av keramiske fliser
Den vanligste konstruksjonen i

Omhyggelig design og konstruksjon av et

Bassengkantsystemet deles vanligvis inn

for å sikre lang levetid Følgende
retningslinjer og brosjyrer hjelper deg med

i to typer: Bassengkanter med forhøyet
vannspeil og bassengkanter på gulvnivå og
vannspeil under gulvnivå. Disse deles inn i
henhold til planlagt bruk:

Andre krav til bassenget og omliggende

• Private bassenger

arealer:

• Offentlige bassenger

• Et hydraulisk system i henhold til regler

• Terapeutiske bassenger

• Tilstrekkelig kraftig filtersystem egnet til
svømmebassengets størrelse.
• Hygiene i forbindelse med
svømmebasseng

og mosaikkfliser under spesielle
forhold

svømmebasseng er forsterket betong.

grundig planlegging og utførelse.

og forskrifter

Utførelsesbeskrivelse – Veggog gulvfliser. Prosjektering og

Retningslinjer og brosjyrer

svømmebasseng er viktige forutsetninger

NS 3420-4: 2010	

• Hotellbassenger
• Sports- og konkurransebassenger
• Vannparker/badeland
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NS-EN 12004:2007

Limtyper til fliser – Generelle
krav, evaluering og samsvar,
klassifisering og betegnelser

6 NS-EN 13888:2009

	
Fugemørtler til fliser – Generelle
krav, evaluering og samsvar,
klassifisering og betegnelser

Ny membranstandard NS-EN 14891,
gjelder for terrasser, balkonger og
svømmebasseng inntil en dybde på 4m.
Denne standarden ble innført i Norge
01.04.2012 med en overgangsperiode på
et år til 01.04.2013. Dette vil i konsekvens
medføre at byggebransjens våtromsnorm
og ETAG 022 del 1 ikke skal benyttes for
svømme- og badeanlegg.
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Konstruksjon

Bassengkant og rennesystemer

Bassengkant
og rennesystemer

Valg av bassengkantsystem må avklares
i planleggings- og utformings fasen. Det
avhenger av hvordan svømmebassenget skal
brukes. Bassengkantsystemet deles vanligvis
inn i to typer: Bassengkantsystem på gulvnivå
og bassengkantsystem under gulvnivå.
Terapi bassenger er en spesiell variant av
bassengkonstruksjoner siden den ene siden
av bassengkanten er lavere enn området
rundt bassenget. Det er viktig å huske at
bassengkanter med høytliggende vannspeil
må ha særskilt vanntetting. Dette må

For å forhindre at området rundt bassenget skades av vann som lekker fra under vannoverflaten
og inn i underliggende konstruksjon brukes epoxy PCI Apoten® som kappilærsperre.

spesifiseres når bassenget prosjekteres/
designfasen. En vannlekkasje til tilstøtende
konstruksjoner bør forebygges med et
ikke-sugende sjikt med PCI Apoten 1:1

Vanntetting av bassengkanter med høytliggende vannspeil
(System „Wiesbaden“)

modifisert med kvartssand (kornstørrelse

1. Elastisk fuging med
		PCI Silcofug E

0,3 til 0,8 mm) også kalt kapillærsperre.

2. Flislim f.eks. PCI FT Klebemörtel
		tilsatt PCI Lastoflex, 		
		dobbeltliming

Andre viktige kriterier som må tas i
betraktning:

3. PCI Seccoral 2K Rapid /
		PCI Apoflex

• Overløpsrenne plassert

4. Tykklagsmørtel. PCI Novoment
		M1 plus N, PCI Nanocret R2 		
		eller PCI Nanocret R4

rundt bassengsidene
• Forebygging av opphopning av klorgass

5. Ikke-sugende sjikt av
		PCI Apoten og kvartssand

• God oversikt over vannoverflaten

6. Renne av PCI Nanocret R2 eller
		PCI Nanocret R4

for tilsynspersonale
• Overløpsrennene skal være lette å rengjøre
• Bredde og dybde på overløpsrenne
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8. PCI Pecitape

for vannsirkulasjon må planlegges
og beregnes nøye
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1

7. Vanntettings profil til 		
		byggedelingsfuge, prosjekteres
		og legges inn i primær 		
		betongkonstruksjon
9. Bunnfyllinslist

1

elastische Verfugung mit
PCI Silcoferm VE

10. Fuging med PCI Durapox NT 		
		Plus. Alternativt PCI Durafug NT

2

Dünnbettmörtel, z.B. PCI FT-Klebemörtel vergütet mit PCI Lastoflex

11. Flislim f.eks. PCI FT Klebemörtel
		tilsatt PCI Lastoflex eller 		
		PCI Nanoflott

3

PCI Seccoral/ PCI Apoflex

4

Dickbettmörtel

5

Kapillarsperrender Verguss

Bassengkanter med nedsenket rennesystem

System Wiesbaden, under gulvnivå – stor overløpsrenne
(uten dekkrist) med avløpsventil SILENT W 2000 og kantflis
på toppen. Egnet til en rekke bassengtyper.

Skimmer, under gulvnivå – vannet dreneres via
skimmer. Lavkostløsning for private bassenger.

Bassengkanter med rennesystem på gulvnivå

System Wiesbaden, på gulvnivå – stor overløpsrenne
med gripekant, dekkrist og avløpsventil SILENT
W 2000. Egnet til en rekke bassengtyper.

St. Moritz – avrundet bassengkant over omliggende
arealer. Vannet dreneres over kanten. Tildekket renne med
avløpsventil SILENT 100. For fritids- og hotellbassenger.

System Finnland – kort, skrånende, strandlignende
bassengkant med gripekant og rektangulær
renne. Dekkrist og avløpsventil Silent 100.

System Zürich – høytliggende overløpskant som
ideell gripekant med renne av todelte fliser og
avløpsventil SILENT 100. For offentlige bad.

* Tegningene av bassengkantene er kun til illustrasjon.
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Svømmebasseng
Svømmebasseng
Et svømmebasseng skal ikke bare kunne
holde på vann, men også forhindre
inntrengning av grunnvann når det er fylt
eller delvis fylt. Utendørs bassenger kan

Flislagte vegger

også være problematisk med hensyn
til fryse-tine-syklusene. Det må også

Pussjikt og avretting

tas hensyn til aggressive syrer, sulfater
og andre kjemikalier i byggegrunnen,

Byggegrunn

for eksempel kan de organiske syrene i
myrvann skade betong og sementbaserte
mørtler. Dagens seks bestandighetsog fasthetsklasser i NS-EN 206-1 i
kombinasjon med, NS 3473:2003/
Prosjektering av betongkonstruksjoner.
Samsvar med den nye betongstandaren.
NS 3465:2003 utførelse av
betongkonstruksjoner (Erstattes av en

5
4

felleseuropeisk standard etter 2009).
Allmenne regler.
5

Manuelt påført mørtel, puss og flislim er
mer porøse enn betong. Disse er dermed

4

mer utsatt for kjemiske angrep og krever
derfor en omhyggelig sammensetning.

3

Så snart svømmebassenget er i drift, er
lokalisering og reparasjon av lekkasjer en
ekstremt dyr prosess, spesielt dersom det
er brukt keramiske belegninger.

Vanntetting av byggedelingsfuger
I konstruksjoner som inneholder vann,
som for eksempel bassenger er det viktig
at øvrige konstruksjoner
hindres, i å bli belastet for bassengvann.
Dette utføres iht. detalj for vanntetting
bassengrenneløsning.
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Ekspangsjonfuge mellom
gulv-og veggfliser
Bassengtrau støpt i betong

Avretting av underlag
og reparasjoner

som er utviklet for oppnå ønsket overflate-

Enten det gjelder svømmebassenger

PCI Novoment M1 plus N, hurtigherdende

med olympisk standard eller private

avrettingslag brukes for å utjevne

bassenger i tilknytning til bolighus, kan

overflaten, mens betongreparasjoner

det være nødvendig å justere de ferdige

utføres best ved hjelp av PCI Nanocret

dimensjonstoleransene på bassengtrauet

mørtler. Vertikale overflater kan pusses

før flislegging. PCIs produktoversikt

til korrekt toleranse for fliser med

inneholder et omfattende utvalg produkter

PCI Nanocret R2/R4 eller PCI Pericret.

toleranse. På horisontale overflater kan

Gangarealer
og oppholdssoner

Tetting

Flislegging og fuging

En omfattende, sikker vanntett løsning

Permanent våte områder, som

er å tette bassenget og omliggende

Ved valg av flislim og fugemasse til bruk

for eksempel gangarealer og

områder med vårt permanente

oppholdssoner, som ofte er kombinert

vanntettingssystem PCI Seccoral 2K

å velge de best egnede produktene.

med gulvvarme, må legges med

Rapid. PCI Seccoral 2K Rapid er spesielt

tilstrekkelig fall på minst 2 % i henhold

beregnet til bruk under flisebelegninger.

til NS 3420. Vi anbefaler vanntetting av

I egenskap av en sement-/polymer-

dette underlaget med PCI Seccoral 2K

kombinasjon har produktet en rekke

Rapid før flislegging.

fordeler som sikrer effektiv vanntetting
og sprekkoverbygging samtidig som

damp slipper ut for å unngå skade fra

osmotisk trykk. Osmotisk trykk måles

i Pa(Paskal).Et mål på det trykket som

trengs for hindre vannet i å bevege seg
inn i den mest konsentrerte løsningen(

membranen). Produktet brukes sammen
med vår spesielle vanntettingstape PCI

Pecitape for ekstra beskyttelse i hjørner
og overganger vegg/gulv og med PCI

vegg- og gulvmansjetter der det er behov.

i svømmebassenger, er det svært viktig
Du må ta hensyn til følgende faktorer:

Bakgrunn, hvilken type flis som er valgt,
bassengvannets kjemiske balanse og

bassengets bruksområde. PCI tilbyr et
komplett utvalg av lim og fugemasser
som tilfredsstiller alle krav, f.eks. PCI
FT Klebemörtel tilsatt PCI Lastoflex
eller PCI Collastic. Når det gjelder
fugemasser, kan PCI tilbyr et reelt

alternativ til epoksyprodukter – PCI

Durafug NT, som er motstandsdyktig
overfor kjemikalier og mekanisk

belastning og påføres som andre
sementbaserte fugemasser. PCI

Durapox NT/NT plus fugemasse kan

også brukes når bare et epoksyprodukt
er bra nok. Elastiske fuger kan fuges
med PCI Silcofug E.

2
1

1. PCI Nanocret R2/R4 – reparasjonsmørtel til betong
2. PCI Seccoral 2K Rapid – vanntettings-/tettingssystem
3. PCI Pecitape – vanntettingssystem for vanntette hjørner og kantfuger
Perkins, Philip H, Swimming Pools 4th edn,
Taylor & Francis 2000

4. PCI FT Klebemörtel tilsatt PCI Lastoflex – flislim
5. PCI Durafug NT eller PCI Durapox NT/NT plus – fugemasser
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Konstruksjon

Forsterkede betongbassenger

Ofte brukt til
konstruksjon
av bassenger

Forbehandling
av underlag

Vanntetting
Innebygde deler skal ha en fast/løs flense
av rustfritt stål eller PVC, ikke

• Avretting av underlaget på bassengvegger:
– PCI Nanocret R2 reperasjonsmørtel fra 3 til 100 mm.
– PCI Pericrete reperasjonsmørtel fra 3 til 50 mm
– PCI Nanocret R4 reparasjonsmørtel som erstatning
for betong. Lagtykkelse fra 10 til 50 mm.
• Oppretting/påstøp på promenadedekke rundt basseng:
– PCI Nanocret R4 reparasjonsmørtel som erstatning
for betong. Lagtykkelser fra 10 til 50 mm.
– PCI Novoment M1 plus N hurtigherdende, sementbasert
avrettingslag. Lagtykkelse minimum 20 til 80 mm kombinert
med PCI Repahaft som heftbro.
– PCI Novoment M1 fluid ved konstruksjoner med ensidig
fall vaskerenner og sluk , hurtigherdene , sementbasert,
lagtykkelser fra 20-80 mm kombinert med PCI Repahaft
som bindelag.

• PCI Seccoral 2K Rapid komplett vanntettingssystem:
– Vanntett og diffusjonsåpen membran PCI Seccoral 2K
Rapid, til tetting under flisebelegninger i svømmebasseng.
– PCI Pecitape, tetting av avløps- og rørgjennomføringer
samt flenser, overganger vegg-/gulv, hjørner osv.

av PE eller PP. Flensene skal grunnes
og primes med PCI Epoxigrund® 390.
Før primeren tørker, PCI Epoxigrund
390 sandstrøes i våt/fersk tilstand med
kvartssand( kornstørelse fra 0,3 til 0,8 mm).
Dette herder til neste dag og restsand
som ikke har heftet til grunningen fjernes/

Montering

støvsuges.
Tidevannsbasseng har vanligvis ikke
flisebelegning, selv om det anbefales i
henhold til hygieneforskriftene. Vanntetting
er imidlertid påkrevd, spesielt ved

* ved legging av transparente mosaikkfliser kan vann som lekker
under flisene føre til misfarging.

oppsamling av saltvann eller termalvann.
I disse tilfellene anbefales påføring av det
kjemikalieresistente vanntettingssystemet
PCI Apoflex®.
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• Til hardbrente fliser:
PCI FT Klebemörtel tilsatt PCI Lastoflex
• Til porcellenato og ikke-transparente
mosaikkfliser med papir på forsiden:
PCI FT Klebemörtel tilsatt PCI Lastoflex eller
PCI Durapox NT Plus
• Til transparent mosaikk/glassmosaikk med
folie/papir på forsiden*: 			
PCI Durapox NT Plus hvit

Fuging

• 2 til 20 mm fugebredder, kjemikalieresistent
og vanntett:
Durapox NT Plus
• 3 to 20 mm fugebredder:
Durafug NT sementbasert spesialfug
• Ekspansjonsfuger:
	PCI Silcofug E eddiksyreherdende, elastisk silikonfugemasse
til bruk under vann og i områder utsatt for permanent
våtbelastning.

Forberedelse av betongunderlaget ved bruk av
høytrykksvask eller sandblåsing.

Forbehandling av underlag ved bruk av støvfri
slyngrensing.

Pussing/oppretting av vegger:
• fra 3 til 100 mm PCI Nanocret R2 reperasjonsmørtel
• fra 3 til 50 mm PCI Pericrete reperasjonsmørtel
• eller fra 10 til 50 mm PCI Nanocret R4
reparasjonsmørtel som erstatning for betong

Fuging av innebygde flenser ved bruk
av injeksjonsdyse med PCI Apoten.

Legging av PCI Pecitape i den nylig påførte
PCI Seccoral 2K Rapid membranen.

Påføring av vanntettingssystemet PCI Seccoral 2K
Rapid som heftbro på matfuktig underlag. Etter at det
første laget er overflateherdet, påføres lag nummer to
med 6 mm tannsparkel og glattes. Eventuelt et sluttlag
som rulles.

Ny omgang vasking og
sluttvask med varmt
vann og epoksysvamp.
Påfølgende elastisk
forsegling av hjørner,
bevegelses- og
forbindelsesfuger.

Montering av mosaikk med papir på forsiden
ved hjelp PCI Durapox NT Plus

Fuging av vegg- og gulvfliser ved bruk av det slitesterke
reaksjonsharpikssystemet PCI Durapox NT Plus
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Konstruksjon

Stål- og polyesterbassenger

Stålbassenger:
vibrasjonsutsatte underlag
Stålbasseng brukes ofte innenfor
skipsbygging. Stålbasseng er svært
sensitive overfor vibrasjoner og er utsatt
for sterke bevegelser på grunn av skipets
bevegelser. For å ta opp deformasjoner
må både flislim og fugemasser være
spesielt fleksible. PCI har utviklet
egne løsninger for konstruksjon av
svømmebasseng på cruiseskip. Innenfor
dette spesialområdet kan flislegger/
entreprenør bruke Ocean Product-serien.
Disse produktene er i overensstemmelse
med kravene Skipsutstyrsdirektivet
(MED – Marine Equipment Directive).

Hotel Bayerischer Hof, Munich

MS Norwegian Jewel
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Polyesterbassenger:
plaskebasseng og prefabrikerte barnebassenger
Polyesterbassenger og plaskebassenger
for barn på uteområder i vannparker og
som monteringsklare bassengsett til privat
bruk. Før montering av keramiske fliser må
underlaget forbehandles grundig mekanisk.
Overflødig støv skal deretter støvsuges.

Forbehandling
av underlag

• U
 nderlaget skal fritt for rust (bruk sandblåsing om
nødvendig); fjern overflødig olje og voks ved hjelp av egnet
rensemiddel. Overflater av polyester må være slipt.

Vanntetting

• Glatt vanntettingslag av PCI Collastic, 2-komponent,
huritgherdende, vanntett flislim brukes på stål og lag
av polyester i kombinasjon med PCI Pecitape.

Montering

• V
 anntett og fleksibel:
PCI Collastic, 2-komponent, hurtigherdende, vanntett
flislim for stål og polyesteroverflater.

Fuging

• 2 til 20 mm fugebredde, kjemikalieresistent
og vanntett:
PCI Durapox NT plus epoksyreaksjonsharpiks-system til
fuging av flisebelegninger og glassmosaikk i områder under
vann eller områder som er utsatt for permanent fuktighet.
• Bevegelsesfuger:
PCI Silcofug E eddiksyreherdende, elastisk silikonfugemasse
til påføring i områder utsatt for permanent våtbelastning, som
for eksempel svømmebasseng eller saltvannsbasseng.

Bruk av det fleksible flislimet PCI Collastic …

... flisene festes sikkert på stål og polyester.
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Konstruksjon

Promenadedekker/arealer rundt basseng

Områder som er utsatt for
permanent våtbelastning
Disse områdende kombineres ofte med avrettingslag med nedstøpt gulvvarme, slik
at det er viktig å få et tilstrekkelig fall på minst 2 % i henhold til NS 3420

Det anbefales derfor å tette underlaget med, sementbasert diffusjonsåpen påstrykningsmebran,
PCI Seccoral 2K Rapid komplett vanntettingssystem før flislegging.

I tillegg må områdene rundt bassenget belegges med sklisikre fliser i henhold til DIN 51097
standard for barfotgang i våtområder, sklisikkerhetsgruppe og dreneringsvolum.
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Forbehandling
av underlag
Vanntetting

Montering

• Fjern sementslam/forurensning fra overflaten av sementavrettingslaget ved bruk av støvfri sandblåsing(våt).

• PCI Seccoral 2K Rapid komplett vanntettingssystem:
– v anntett sementbasert diffusjonsåpen membran PCI Seccoral 2K Rapid, til tetting under belegninger
i gangarealer.
–P
 CI Pecitape 10x10 eller 42,5x42,5 eller PCI Pecilastic W; til vanntetting av avløpsog rørgjennomføringer samt innebygde deler med fast/løs flense.
• Til keramiske hardtbrente fliser:
PCI FT Klebemörtel tilsatt PCI Lastoflex eller PCI Nanoflott.
• Til porcellenato og ikke-transparente mosaikkfliser
med folie/papir på forsiden:
PCI FT Klebemörtel tilsatt PCI Lastoflex.
• Til transparent mosaikk/ glassmosaikk med
folie/papir på forsiden*:
PCI FT Klebemörtel tilsatt PCI Lastoflex eller
PCI Durapox NT Plus hvit.
* v ed legging av transparente mosaikkfliser kan vann som lekker under flisene
føre til misfarging.

Fuging

•
•
•
•
•
•

PCI FT Klebemörtel tilsatt PCI Lastoflex ved
bruk av storformatfliser

2 til 20 mm fugebredde, kjemikalieresistent og vanntett:
Durapox NT Plus, epoksyharpikssystem til områder utsatt for permanent våtbelastning.
3 to 20 mm fugebredder:
PCI Durafug NT modifisert sementbasert spesialfug
Elastisk forsegling:
PCI Silcofug E eddiksyreherdende, elastisk silikonfugemasse til hjørner og bevegelsesfuger.
PCI Silcoferm S luktnøytral;
Unngå vedheft til tre sider ved å bruke en bunnfyllingslist.
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Rom

Tilstøtende våtrom

Utsatt for ekstrem våtbelastning
Disse rommene er utsatt for sterk
våtbelastning på grunn av konstant
bruk av vann ved dusjing/rengjøring
før og etter bading. I henhold til
byggeforskriftene klassifiseres disse
rommene i eksponeringsklasse 3
og de tilsvarende gulvoverflatene i
eksponeringsklasse 3. Derfor skal det
utføres tettingstiltak som beskytter
underlaget mot vanninntrengning.

Hotel Lind, Rietberg
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Konstruksjonselementet PCI Pecibord med integrert fall er en god
løsning for alle typer walk-in-dusjer i de fleste industri- og privatbygg.
Alle PCI Pecibord-elementer er godkjente som vanntette
underbygningselementer og er utstyrt med et sertifikat med generell
teknisk godkjenning. Kombinert med vanntettingssystemet
PCI Seccoral 2K Rapid som også brukes til tetting av tilstøtende
gulv og vegger, får man det perfekte underlag for flislegging.

Forbehandling
av underlag
Avretting

Vanntetting

Montering

Fuging

• Veggoverflater:
PCI Gisogrund, løsemiddelfri, rengjørings- og beskyttelsesprimer eller hurtigvirkende primer
PCI Gisogrund Rapid.
• Gulv:
PCI Novoment M1 plus N, hurtigherdende, ferdigblandet sementavrettingslag i kombinasjon
med PCI Repahaft eller sparkelmasse PCI Pericret.
• Vegger:
Vannbestandig sparkelmasse PCI Pericret for lagtykkelser fra 3 til 50 mm.
• E
 ksponeringsklasse 2-3 tillegg A (vegger):
PCI Lastogum eller PCI Seccoral 2K Rapid vanntetting under belegninger i dusj og bad.
• Eksponeringsklasse 2-3 tillegg A (gulv):
PCI Seccoral 2K Rapid vanntetting under belegninger i offentlige dusjfasiliteter og gangarealer.
• Eksponeringsklasse 2-3 tillegg A (vegg og gulv):
PCI Pecilastic W ( sd tall på 31,2 )fleksibel, vanntettende membran under fliseog natursteinbelegninger.
• Vegg og gulv:
PCI Nanolight.
• Gulv:
PCI Flexmörtel S2 eller PCI Nanoflott for flislegging med full limdekning.
• 1 til 10 mm fugebredder:
PCI Nanofug eller PCI Nanofug Premium.
• 3 til 20 mm fugebredder:
PCI Durafug NT semenbasert spesialfug.
• 2 til 20 mm fugebredde, kjemikalieresistent, vanntett:
PCI Durapox NT Plus epoksyharpikssystem for flisebelegninger.
• Elastisk forsegling:
PCI Silcofug E silikonforsegling med luktnøytral herding.
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Rom

Tilstøtende rom

Underlag som er utsatt
for deformasjon
For å skape en varm og trivelig

atmosfære brukes det gjerne gulvvarme
i avslapningsrom, garderober,

oppvarmede mosaikkbenker, toaletter og
resepsjonsområder. Her må keramiske
fliser legges med et fleksibelt flislim.

Pumperom er vanligvis tørre områder.

for kjemikalier og rengjøringsmidler
skal være kjemikalieresistente.

Tak i innendørs svømmehaller skal også
betraktes som tilstøtende tørrom. Slike
termisk isolerte tak bør beskyttes mot
skade fra kondensvann i betongen.

På grunn av elektrisk og elektronisk
utstyr som for eksempel pumper,
kompressorer og temperatur- og

trykkmålere, må disse rommene holdes
tørre og godt ventilerte. Lagringsrom
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For å bevare skjønnheten og elegansen i
avslapningsrom belagt med fliser og naturstein
er det viktig med profesjonell vanntetting, for
eksempel PCI Seccoral 2K Rapid.

Forbehandling
av underlag
Vanntetting
Montering

Fuging

• Sementavrettingslag:
Sugende overflater grunnes med PCI Gisogrund (1:1 i blandingsforhold med vann) eller
hurtigvirkende primer PCI Gisogrund Rapid.
• P
 CI Seccoral 2K Rapid komplett vanntettingssystem:
PCI Seccoral 2K Rapid vanntetting under belegninger, PCI Pecitape
• Vegg og gulv:
PCI Nanolight
• Gulv:
PCI Flexmörtel S2, PCI Nanolight eller PCI Nanoflott for flislegging uten hulrom.
• 1 til 10 mm fugebredder
PCI Nanofug
• 3 til 20 mm fugebredder:
PCI Durafug NT semenbasert spesialfug.
• 2 til 20 mm, kjemikalieresistent, vanntett:
PCI Durapox NT Plus epoksyharpikssystem for flisebelegnigner.
• Elastisk forsegling:
PCI Silcofug E silikonforsegling med luktnøytral herding.
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Rom

Dampbad

Dampsikker konstruksjon

Svømmebassenger bør vanntettes med
PCI Seccoral 2K Rapid, fliser kan deretter
monteres med PCI Nanolight og fuges med
PCI Durafug NT, PCI Durapox NT/NT plus,
PCI Nanofug eller PCI Nanofug Premium

Badeland er laget for lek og

opplevelser, men tilbyr også

avslapning og komfort. En sauna

eller et dampbad er ofte integrert i

fasilitetene. Grundig planlegging av
hele konstruksjonssystemet er en

forutsetning for å kunne garantere en
god saunaopplevelse som også tåler

tidens tann. Ved bygging av sauna eller

damprom er det viktig at alle vegger og
gulv tettes med PCI Pecilastic W for å
sikre et komplett vanntettingssystem.
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Design og konstruksjon av saunaen er de viktigste
kriteriene for å sikre en lang levetid.

Forbehandling
av underlag

Vanntetting

Montering

Fuging

• Betongunderlag:
Fjern støv og smuss ved sandblåsing, slyngrensing eller høytrykksvask.
• Grunning/støvbinding av underlaget med PCI Gisogrund iforholdet 1:1/1:2 med vann.
• Syntetisk underlag:
Sliping
• Aluminiumslaminert underlag:
Konsulter teknisk support hos Flisekompaniet.
• PCI Pecilastic W:
Vanntett membran til tetting under flisebelegning.
Limes til underlaget med PCI Rapid light for raskere fremdrift.
PCI Pecitape; vanntetting av rørgjennomføringer og gulvavløp samt innebygde deler som kan
utstyres med flenser med PCI Pecitape 10x10, 42,5x42,5 eller PCI Pecilastic W.
• PCI Nanolight påført på den vanntettende PCI Pecilastic W duken.
• Våtromplater
PCI Nanolight, Rapid Light på PCI Pecilastic W.
• 1 til 10 mm fugebredder:
PCI Nanofug eller PCI Nanofug Premium
• 2 til 20 mm fugebredder, kjemikalieresistent, vanntett:
PCI Durapox NT plus epoksyharpikssystem for flisebelegnigner.
• 3 til 20 mm fugebredder:
PCI Durafug NT sementbasert spesialfug til offentlige anlegg og svømmebassenger.
Alternativt PCI Durapox NT/NT plus epoxybasert fugemasse.
• Elastisk forsegling: PCI Silcofug E vanntettende, eddiksyreherdende, elastisk
silikonfugemasse til bruk under vann og i områder utsatt for permanent våtbelastning.
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Rom

Spaområder

Et komplett utvalg av
bygningskomponenter
I vår travle hverdag har eksklusivitet og individualitet blitt en
del av livskvaliteten vår – komfort og et snev av luksus er blitt
en oase der vi kan søke tilflukt fra stress og mas. På samme
måte som i antikken er badet blitt et personlig sted for hvile og
avslapning. Den raske fremveksten av spa-anlegg i tilknytning
til hoteller, treningssentre, private hjem osv. har åpnet opp for et
nytt og spennende vekstområde for profesjonelle flisleggere.
PCIs utvalg av underlagsplater og underbyggingselementer
til dusj er nettopp utvidet med PCI Pecibord
underbyggingselement for walk-in-dusjfasiliteter.
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Rengjøring og fylling
Rengjøring av
svømmebassenget
Bassenget må rengjøres grundig før det kan fylles med
vann. Rester av fugemasse eller annet smuss fra byggingen
må fjernes. Hvis man ikke rengjør bassenget etter at det er
ferdig, vil det utgjøre et ideelt grunnlag for mikro-organismer.
PCI epoksyharpiks flekkfjerner (PCI Spezial-Reiniger Epoxy)
brukes til å fjerne stivnede rester av epoksyfug som har
dannet seg på overflaten av flisene. Flekkfjerneren kan
også tilsettes det siste vaskevannet for å gjøre rengjøringen
lettere og for å hindre stivning av eventuelle epoksyrester.
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Fylling av
svømmebassenget
Uansett hvilket vannbehandlingssystem som skal brukes, skal
bassenget fylles med klortilsatt vann (minst 2 mg/l) i en periode
på minimum 7 døgn avhengig av bassenget størrelse og dybde.
Hvert enkelt basseng bør vurderes spesielt.
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PCI produkter forhandles av
Flisekompaniet AS i Norge.
Se også, www.flisekompaniet.no
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