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Trykt, sikkert og godkjent PCI Våtromssystem
Trygghet og erfaring

PCI har produsert produkter for flislagte våtrom i mer enn 25 år.
PCI er den ledende produsenten i Tyskland og har lang erfaring
med produkter til fliser og klinker.

Er systemet godkjent?

Ja, systemet er godkjent i henhold til ETAG 022 med

• Toaletter, vaskerom og under varmtvannsbereder
Her skal det være membran på gulvet. Membranen skal
trekkes opp minst 50 mm på veggen.

Høy damptetthet

Systemet PCI Våtromssystem med Wadian primer har ekstra
høy damptetthet. Oppbygningen av membranen gir beskyt-

et ETA-12/0578 of 2014/04/01 og ETA 13/0766

telse mot vann, samt mot vanndamp som består av mindre

Hvor i våtrommet kan PCI Våtromssystem
brukes?

med svært god marginal over grenseverdien > 10 SD.

• På alle vegger og gulv

• På underlag av plater, betong og puss
Plater skal være faste og stabile. Gulvsponplater 22 mm skal
forsterkes med en påstøp eller sparkel avhengig av hvilken
konstruksjon man velger.
Det er et krav i TEK 10
• PCI Våtromssystem skal påføres på samtlige vegger i våtsone og
på hele gulvflaten.
• Hvis en del av en yttervegg inngår i våtsone, skal denne påføres
en fuktsperre før membran.

molekyler enn vann. Damptettheten ligger på 35 SD, altså

PCI Våtromssystem er testet og godkjent i henhold til ETAG
022. Med tester som simulerer 25 års bruk av badet.
Alt materiell i denne monteringsveiledningen er utarbeidet av
PCI Augsburg GmbH og gjelder for PCIs materiale. Kontakt
oss dersom du vil kopiere eller bruke noe av innholdet. Ulovlig
kopiering er forbudt.
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Vegger ved badekar/dusj og veggflater
minst 1 meter utenfor disse samt hele
gulvflaten.
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Dersom en yttervegg inngår i våtsone ,
skal denne behandles først med Wadian

1m

fuktsperre.
Skjermvegg skal ha membran mot bad/
dusj samt på tilhørende gavl.
Tørrsone
Alle øvrige veggflater

50mm
som sokkel i
hele rommet
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PCI Våtromssystem

Forutsetninger og krav
Underlag - generelle krav

Krav til relativ fuktighet

og forutsetninger

RF i betong

Krav til underlag: De skal være faste,

Ved montering på betong skal

stabile og rengjort. Samt være godt

betonoverflaten være tørr.

egnet for dette formålet.

RF bør ligge rundt 85 %
Ved montering på betong/sparkel
som har fuktighet i seg bør man
bruke PCI Seccoral 2K Rapid
sementbasert diffusjonsåpen membran.

Valg av system
System 1:

System 2:

PCI Lastogum,

PCI Pecilastic W

PCI Seccoral 2K Rapid
og PCI Seccoral 1K
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Produktene i PCI Våtromssystem
I produkt- og og sikkerhetsdatabladene for produktene som inngår i systemet finnes detaljert
informasjon om de enkelte produktene, se www.pci-norge.no

Primere

Inne- og ytterhjørne

Tettebånd

• PCI Gisogrund

• Innerhjørne: PCI Pecitape Corner I

• PCI Pecitape 100 P

• PCI Gisogrund Rapid

• Ytterhjørne: PCI Pecitape Corner E

• PCI Pecitape WS

• PCI Gisogrund 404
• PCI Wadian

Mansjetter
• Rør: PCI Pecitape 10,5 x 10,5
(10 – 24 mm)
• Vask: PCI Pecitape
15 x 15
(32 – 55 mm)

Slukmansjett
• PCI Pecitape WS 37x37

• PCI Pecilastic W

• PCI Pecitape W2S 36x36

• PCI Pecilastic WS
• PCI Lastogum
• PCI Seccoral 1K
• PCI Seccoral 2K Rapid

• WC: PCI Pecitape
22 x 22
(70 – 110 mm)

Lim til membran

Membran

Flislim

Fugemasse

• PCI Lastogum

• PCI Nanolight

• PCI Nanofug

• PCI Seccoral 2K Rapid

• PCI FT Klebemørtel

• PCI Nanofug Premium

• PCI Carraflex

• PCI Carrafug

• PCI Carrament

• PCI FT Megafug

• PCI Nanoflott

Silikon
• PCI Silcoferm S
• PCI Carraferm
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Tilkobling
av PCI
Slukmansjett

Purus gulvsluk med
fjærbelastet klemring
PCI Pecilastic W
Klemring

Klargjøring av underlag
Plater skal være faste og stabile. Plater

Generelt: underlaget skal være tørt,

kan være sugende eller ikke-sugende.

stabilt, rent og støvfritt. Rør skal være

Sugende plater primes først med PCI

fastgjort. Material og underlag skal ha en

Gisogrund.

temperatur mellom + 10 °C og + 25 °C.

Betongvegger har som regel porer og

Mosaikk: få bekreftelse fra leverandøren

støpesår, avrett med PCI Nanocret R2.

at mosaikk montert på nett kan brukes

Pussvegger og murverk repareres/

problemfritt i våtområdet. Til glassmosa-

avrettes med PCI Pericret.

ikk skal det brukes flislim PCI Nanolight

Sparkle gulvet med PCI Periplan CF 30

White med tilsetning av PCI Lastoflex

og PCI Periplan CF 35.

alternativt PCI Durapox NT plus.

Fall på gulvet: kontroller at gulvet har
riktig fall før montering av membran på
gulvet.

Slukmansjett
PCI Pecitape W2S
36x36
(Sjekk tykkelseskrav
fra sluk leverandør)

Jafo gulvsluk med
påskrudd klemring

Avrettingsmasse
• PCI Nanocret R2

Reparasjonsmørtel
• PCI Pericret

Klemring

Slukmansjett

Gulvsparkel
• PCI Periplan CF 30/CF 35

Flislim, glassmosaikk
• PCI Nanolight White
• PCI Lastoflex
(tilsetning til PCI Nanolight White)
• PCI Durapox NT plus

Blücher gulvsluk med
påskrudd klemring

Slukmansjett
Klemring

6

Gulvvarme
Legging av elbåren gulvvarme skal utføres av autorisert elektriker. Utleggingsretning skal opprettes og det anbefales å sørge for fotografisk dokumentasjon. Varmekabler skal ikke plasseres under gulvmontert WC-stol eller
bidé.
Den frie monteringsflaten for disse skal være 300 x 400 mm. Breddemålet 300 mm tas ut fra sentrum avløpsrør
og lengdemålet 400 mm fra fremre kant avløpsrør. Målet på kablene som legges ved eller rundt gulvsluk skal
komme tydelig fram.
Ved gulvvarme skal de keramiske flisene på gulvet ha en vannabsorpsjon som er mindre enn 6 %. Drift
og start av system skal utføres i henhold til produsentens instrukser. Vannbårne gulvvarmesystemer finnes i
mange forskjellige utførelser, kontakt Flisekompaniet tekniske avdeling for informasjon om oppbygning av
egnet konstruksjon.

Oppbygging av gulvvarme med
varmeslynger på trebjelkelag
• Prime gulvsponplatene med PCI Gisogrund 404
• PCI Armeringsnett festes til sponplatene
• PCI Periplan CF 30/35 brukes som avrettingsmasse.
• Varmekablene skal dekkes med minst 5 mm avrettingsmasse.
• Kontroller at avrettingsmassen har riktig fall/helning mot gulvsluket.
• Prime avrettingsmassen med PCI Gisogrund.
• PCI våtromssystem monteres på avrettingsmassen.
• Som flislim brukes PCI Nanolight eller
PCI Carrament/PCI FT Klebemörtel
• Minimum tykkelse på sparkel ved CC 60 er 30 mm

Flislim
PCI Nanolight/
PCI PCI Carrament/
PCI FT Klebemörtel/
PCI Carraflex

Fugemasse,
PCI Nanofug/
PCI Nanofug Premium/
PCI Carrafug/
PCI Megafug
Fliser

Trebjelkelag
med isolering
Membran
PCI Pecilastic W/
PCI Pecilastic U/
PCI Lastoflex/
PCI Lastogum

Gulvsponplate
Primer, PCI Gisogrund 404
PCI Armeringsnett
Ev. varmekabel til gulvvarme
Sparkel, PCI Periplan CF 30/CF 35

Primer, PCI Gisogrund/
PCI Gisogrund 404/
PCI Gisogrund Rapid

PCI Lastogum
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PCI membransystemer

PCI Lastogum
Godkjent membran påført med rull
Brukes ved massive konstruksjoner i våtsone
(som f.eks. betong og puss), platekonstruksjoner
i våtsone samt toaletter, vaskerom og under
varmtvannsberedere.

PCI Pecilastic W
Godkjent membran, folie
Brukes på alle vegger og gulv i våtområdet.
PCI Våtromssystem folie oppfyller kravene i Etag 022
og har en godkjenning: ETA 13/0766.

PCI Seccoral 2K Rapid
Membran til basseng, offentlige dusjer og storkjøkken
Membranen PCI Seccoral 2K Rapid gir en fleksibel og alkaliebestandig membran
til innen- og utendørs miljøer som er utsatt for intensiv våtbelastning, f.eks.
basseng og badeanlegg samt gangområder rundt basseng.
Membranen består av to komponenter, dispersjon og mørteldel, som blandes
sammen og påføres i 2 – 2,5 mm tykkelse.

PCI Pecilastic WS
Membran utendørs på terrasser, altaner og balkonger
PCI Pecilastic WS har en selvklebende bakside som gjør at det går raskt
å montere. Lengdene settes enkelt og sikkert sammen ved hjelp av den
ferdige limkanten. Flisene monteres direkte på membranmatten.
PCI Pecilastic WS er fleksibel, sterk og har en betryggende tykkelse på 1,5 mm.
Membranen beskytter betongen mot nedbrytning og armeringen fra rust.
Den beskytter også mot at stygge utfellinger fra betongen trenger opp på flisene.
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PCI Lastogum - smøre membran system
Det komplette forseglingssystemet med sertifisert sikkerhet

PCI Lastogum er et vanntett, fleksibelt beskyttende lag
for bruk under keramikk og naturstein i dusj- og baderom.
PCI Lastogum er enkel og sikker i bruk, er lite synlig og
gjør det mulig med rask flislegging med perfekt optikk.

Du har fordel av:
Sikkert, hurtig og fleksibel prosess med systemet
PCI tilbyr ideelt tilpassede produktsystemer.
Underlagsforberedelsene med PCI Gisogrund Rapid gjøres
raskt og pålitelig.
Membranproduktet PCI Lastogum, tettebåndet PCI Pecitape
100 P såvel som de tilhørende mansjettene er best mulig tilpasset
hverandre, og gir en sikker beskyttelse mot gjennomfukting og
danner et komplett system.
Den korte tørketiden for membranen gjør det trygt å påbegynne
de påfølgende flisleggingsarbeidene alt etter 3 timer.
For legging av fliser og naturstein står et bredt spekter av limtyper og,
mineralske fugemasser samt fargetilpassede silikoner til disposisjon.

Produktegenskaper
•
•
•
•

ferdig til bruk og lett å bearbeide: påføres med kost eller rull
vanntett: for fuktfølsomme underlag
dekker riss i underlaget
fleksibel: utligner spenninger i underlaget, temperatursvingninger
og vibrasjoner
• løsemiddelfri: Belaster ikke miljøet
• bearbeidingssikker
• Forbruk:
- Gipsunderlag: 100 gram Gisoground og 1,1 kg Lastogum.
- Våtromsplater: 1,1 kg Lastogum (diffusjonsåpen membran)
- Yttervegger/kalde rom: 200 gram Wadian og 1,1 kg.
Lastogum (diffusjonstett membran)
- Betong/avrettningsmasse. 1,1 kg. Lastogum
(diffusjonsåpen membran)

Monteringsveiledning
1. Priming med PCI Gisogrund
Undelaget må være fast, tørt, rent og fritt for materialrester.
Sugende underlag: PCI Gisogrund – løsemiddelfritt bindene
og beskyttende primer; PCI Gisogrund Rapid – Hurtigpriming
på sement- og gipsholdige underlag.
For ikke-sugende underlag:
PCI Gisogrund 303 / 404, Spesialheftpriming.

2. Monter tettebånd og mansjetter
Legg tettebånd og mansjetter: PCI Pecitape 100 P med
PCI Lastogum i hjørner og rundt rør gjennomføringer
i gulv og vegg.
Forseil gulvmansjetter: Diameteren på de forseilede
tilsvarende rør, f.eks gulvavløp, skjæres ut. påfør PCI Lastogum
på underlaget og monter mansjettene. Ved påføring klem ring
rundt flensen som skal skrus fast.
Forsegle rørgjennomføringene: PCI Pecitape rør, servant
og WC mansjetter over rørtilkoblingen som stikker ut fra veggen
og forseil med PCI Lastogum.
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3. Påfør første lag
PCI Lastogum ufortynnet med fiberpelsrullen eller jevnt og
tett med pensel eller sparkel på underlaget.
Normalt forbruk under arbeidet er ca. 0,55 til 0,6 kg/m².
Legges membranen på våtromsplater så må et evt.
endestykke av våtromsplaten sparkles med smøremembranen før tettebånd påføres.

4. Påfør 2. lag
Etter 1 time kan det 2. laget påføres med PCI Lastogum.
PCI Pecitape 100 P med det 2. laget dekk over med
PCI Lastogum på sidene.
Dusj og badekar må først bygges inn etter tørking av det 2. laget.
Etter 1 til 2 timer tørketid kan fliser og naturstein legges direkte
på den gjennomtørkede PCI Lastogum-membranen.
Normalt totalt forbruk er 1,1 kg. pr. m2 som gir 0,5 mm. tykkelse.

5. Flislegging
Med den glatte siden av en stålsparkel til dette formålet legges
et tynt lag på underlaget ved å skrape og med en tannsparkel
legge så mye lim som kan legges innen limets åpentid.
Legg fliser med en lett skyvende bevegelse i limet og rett opp.
Egnet lim: PCI Nanolight – fleksibelt flislim for alle underlag
og alle keramiske belegg, støvredusert; PCI FT Klebemörtel –
flislim for festing av alle keramiske belegg.

6. Fuging
Påfør fugemassen med et gummibrett diagonalt over fugene.
Etter ca. 5 til 10 minutter, kan man fuge en 2. gang hvis man ikke
er fornøyd med første gang.
Egnet fugemasse: PCI Nanofug / PCI Nanofug Premium
– variabel fleksibel fugemasse for alle fugebredder og alle
keramiske belegg (fugebredde fra 1 mm)

7. Elastisk fuging
Rengjør fuger og klebeflater.
Egnet silikonfuge: PCI Silcoferm S
Sprøyt silikonfuge under trykk inn i fugene.
Før fugemassen danner en hinne må du glatte ut fugemasse
med et egnet verktøy, fuktet med PCI-glattemiddel.
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PCI Pecilastic W - folie membran system

Monteringsveiledning Vegg
1. Prime sugende underlag med PCI Gisogrund
Sementbaserte og gipsbaserte plater med sugende overflate
samt gipspuss skal primes med ublandet PCI Gisogrund eller
PCI Gisogrund Rapid.
Betong og puss primes med PCI Gisogrund blandet med vann
1:1 eller ublandet PCI Gisogrund Rapid.

2. Lim fast folien, PCI Pecilastic W
Rull rikelig med PCI Lastogum på veggen og monter folien og
press fast lengden mot underlaget med en sparkel. Forbruk
PCI Lastogum, ca 0,5 kg/m².
På underlag av hardskumplater med sementoverflate
og Mineritplate VT og andre ikke-sugende underlag
skal folien limes til underlaget med PCI Pecilastic W
Lim/ Seccoral 2 K rapid.

3. Monter lengdene kant-i-kant
Folielengdene monteres kant-i-kant i det myke
Lastogumlaget.
Lengdene skal avsluttes ved gulv/veggvinkel.

4. Monter bånd over skjøter og vegghjørner
Lim fast båndet, PCI Pecitape 100 P, over alle folieskjøter og
i vegghjørne med PCI Lastogum. Selve båndet og kantene
på båndet skal også dekkes med PCI Lastogum.
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5. Hull rundt rør
Vinkle folien mot røret og marker hvor hullet skal være.
Klipp hull til røret.

6. Monter rørmansjetter
Rørmansjettene limes fast med PCI Lastogum.

7. Flislegging
Vent med den nederste flisrekken som monteres når gulvflisene
legges. Bruk et av flislimene PCI Nanoflott, PCI Nanolight eller
PCI FT Klebemörtel. Dra ut PCI flislimet med en tannsparkel.
Velg størrelse på tanningen slik at det blir god dekning under
flisene. Begrens overflaten slik at limet fremdeles er klebrig når
flisene monteres (10 – 15 min).
Monter flisene med en vridende bevegelse. Bruk fugesnor for
å få riktig avstand mellom flisene.

8. Fug flisene
Dra ut fugemassen med et fugebrett i gummi slik at fugene
er helt fylt. Trekk av overskytende masse fra flisene, arbeid
diagonalt. Begrens overflaten slik at det blir tid til vasking.
Unngå å fuge hjørner, vinkler og overganger til tilstøtende
materialer, der skal det fuges med PCI Silcoferm S.

9. Vask flisene med en svamp og tørk av
Vask overflaten med en fuktig svamp etter 10 – 20 min slik
at fugene blir jevne. Ikke bruk en myk svamp, siden det
kan gjøre at fugene blir flekkete. Skyll svampen ofte og bytt
vaskevannet slik at det er rent. Tørk straks bort fugesløret
med PCI Fugeklut. Brett den lett fuktige kluten og trekk den
diagonalt over flisene i én bevegelse. Gjenta rengjøringen
Skyll kluten og bytt vaskevannet slik at det er rent.

10. Hulltaking
Hullet fylles med PCI Silcoferm S før montering av skrue og
plugg.
Hulltaking bør unngås i våtsone og erstattes av limforankring
utenpå flisene.
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PCI Pecilastic W - Monteringsveiledning Gulv
1. Prime underlag med PCI Gisogrund
Prime gulvet med PCI Gisogrund blandet med vann 1:1.
(ingen primer på gulvsluket)
Som alternativ primer kan PCI Gisogrund 404 eller
PCI Gisogrund Rapid (herdnetid 10 min.) brukes.

2. Gjør rent sluket
Gulvsluket gjøres rent med tynner/slipepapir.

3. Skjæreverktøy til gulvsluk
Purus gulvsluk: Ta bort klemringen, plasser foten av kniven
i sluket.
Jafo gulvsluk: Ta bort klemringen og den svarte o-ringen.
Plasser skjæremalen i sluket.
Blücher gulvsluk: Plasser "foten" til skjæreverktøyet i sluket.

4. Monter PCI Slukmansjett
Monter den dobbeltklebende slukmansjetten
PCI Pecitape W2S 36x36, sentrert over gulvsluket.
La det øverste beskyttelsespapiret bli sittende til
den første folielengden er montert. Evt. brukes
slukmansjett med lim på en side.

5. Start ved gulvsluket
Begynn med å montere den første folielengden over
gulvsluket.
Rull rikelig med PCI Lastogum på gulvet og rundt
slukmansjetten.
Forbruk PCI Lastogum, ca 0,5 kg/m²
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6. Lim fast folien, PCI Pecilastic W Duk
Løsne beskyttelsespapiret fra slukmansjetten og monter folien.
Press fast lengden mot underlaget med en sparkel samt mot
slukmansjetten.

7. Monter lengdene kant-i-kant
Folielengdene monteres kant-i-kant i det myke Lastogumlaget.
Lengdene skal avsluttes ved gulv/veggvinkel.

8. Monter bånd over skjøtene på gulvet
Lim fast båndet, PCI Pecitape 100 P, over alle folieskjøter
med PCI Lastogum.

9. Monter bånd i gulv/veggvinkelen
Lim fast båndet, PCI Pecitape 100 P, i gulv/veggvinkelen
med PCI Lastogum.

10. Monter hjørne
Monter innerhjørne PCI Pecitape Corner I.
Monter ytterhjørne PCI Pecitape Corner E.

11. Monter rørmansjetter
Lim fast mansjettene for servant og WC med
PCI Lastogum.
Servant: PCI Pecitape 15 x 15 (32 – 55 mm)
WC: PCI Pecitape 22 x 22 (70 – 110 mm).

14

12. Lastogum over golvet
Forsegl alle bånd med PCI Lastogum.

13. Jafo gulvsluk
Skjær med en tapetkniv langs innsiden av skjæremalen.
Ta bort skjæremalen.
Brett ned PCI Slukmansjetten/folien og skru fast klemringen.
Unngå å bruke skrutrekker siden skruene risikerer å trekkes
for hardt til slik at sluket blir skadet.

14. Purus gulvsluk
Bruk skjæreverktøy for å få riktig hullstørrelse.
Ta bort foten til skjæreverktøyet.
Brett ned PCI Slukmansjetten/folien og monter den grå
klemringen.

15. Blücher gulvsluk
Plasser skjæremalen på den skruen som stikker opp.
Tegn hullet, Ø 94 mm.
Skjær ut hullet. Ta bort den utskårne membranen.

16. Blücher gulvsluk
Plasser skjæremalen over "foten" slik at platene ligger på
linje, trekk fast vingemutteren. Tegn skruehullene.
Ta ut ”foten”.
Skjær en slisse fra hullmarkeringen mot hullet.

17. Blücher gulvsluk
Form membranen ned i sluket slik at skruetappene er frilagt.
Fest skruene og trekk dem vekselvis til inntil klemringen er
fastgjort. Skjær bort utstikkende membran i sluket.
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18. Påføring av PCI flislim, flislegging
Dra ut PCI flislimet med en tannsparkel. Velg størrelse på
tanningen slik at det blir god dekning under flisene. Begrens
overflaten slik at limet fremdeles er klebrig når flisene monteres
(10–15 min).
Monter den firkantede rammen til gulvristen sentrert over gulvsluken. Dekke undersiden av rammen med flislim. Monter flisene
med en vridende bevegelse.

19. Fuging – gjelder både vegg og gulv
Fug rundt gulvristen med samme flislim som mellom flisene.
Se side 7 for arbeidsbeskrivelse Bruk PCI Nanofug, PCI
Nanofug Premium eller PCI FT Megafug. Fliser, klinker og
mosaikk inkludert glassmosaikk kan fuges. Naturstein fuges
med PCI Carrafug.

20. Vask og tørk flisene rene
Vask overflaten med en fuktig svamp etter 10 – 20 min. (ved
for våt svamp kan fugene bli flekkete). Skyll svampen ofte og
bytt vaskevannet. Tørk straks bort fugesløret på flisene med
PCI Fugeklut som skal være lett fuktig. Brett kluten og trekk
den diagonalt over flisene i én bevegelse. Brett kluten slik at
du får en ren overflate og gjenta rengjøringen. Skyll kluten,
bytt vaskevannet ofte slik at det hele tiden er rent.

21. Fuge med silikon i vinkler
Tape kantene med maskeringstape. Fug med PCI Silcoferm
S i hjørner og vinkler samt mot tilstøtende materialer. Glatt
fugemassen med en fugepinne eller finger dyppet i såpevann.
Avtal med bestilleren dersom gulv/veggvinkelen ikke skal
fuges med silikon. Naturstein fuges med PCI Carraferm
silikonfug for å unngå misfarginger i steinen.

22. Hulltaking
Hullet fylles med PCI Silcoferm S før montering av skrue og
plugg.
Hulltaking skal ikke gjøres i våtsone 1, i stedet skal man
feste med lim utenpå flisene.
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Råd om
vedlikehold
Råd om vedlikehold
av flislagte vegger og
gulv kan hentes hos Byggkeramikrådet
PCI Rengjøringssortiment for flislagte
vegg- og gulvflater inneholder nøye
utvalgte produkter til rengjøring,
problemløsning og beskyttelse
av fliser, klinker og naturstein.
For mer informasjon, kontakt
Flisekompaniet tekniske avdeling.

Reparasjon
Reparasjon i form av utskifting av skadde
fliser kan være mulig på membranen.
Kontakt Flisekompaniet tekniske avdeling
for mer informasjon.
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Material- og systemdokument
Forbruk
per m2

Produkt

Forbruk

Forbruk
per m2

Produkt
Selvklebende
slukmansjett
PCI Pecitape WS
37x37

PCI Gisogrund
Primer

ca 0,10 kg

PCI Gisogrund 404
alt. Primer

ca 0,10 kg

PCI Nanolight*
Flislim til fliser og
klinker

1,3 kg
med 6 mm.
tannsparkel

PCI Gisogrund
Rapid
alt. Primer

ca 0,10 kg

PCI FT
Klebemörtel*
Flislim til fliser og
klinker

2 kg
med 6 mm.
tannsparkel

PCI Wadian
alt. Primer

ca 200 ml.
pr m2

PCI Lastogum

ca 1,1 kg

PCI Pecitape 100P
25 m eller 50 m

PCI Pecitape WS
20 m

Innerhjørne
PCI Corner I
Ytterhjørne
PCI Corner E

PCI FT Extra*
Flislim til fliser og
klinker

etter
behov

1,0 m/m2

PCI Pecilastic WS
10 m

1,0 m/m2

v. 2,0 mm
tørrsjikttykkelse

2,50 kg/m²

Mansjett Rør
PCI Pecitape
10,5x10,5 (10-24mm)

etter
behov

Mansjett servant
PCI Pecitape
15x15 (32-55 mm)

etter
behov

Mansjett WC
PCI Pecitape 22x22
(70-100 mm)

etter
behov

Dobbeltklebende
slukmansjett
PCI Pecitape W2S
36x36

etter
behov

2 kg
med 6 mm.
tannsparkel
2,4 kg
med 6 mm.
tannsparkel

PCI Carraflex*
Flislim til naturstein

2,3 kg
med 6 mm.
tannsparkel

PCI Carrament*
Flislim til naturstein

4,7 kg
med
10 mm.
sparkel

PCI Nanofug**
Fugemasse til fliser
og klinker

vegg/gulv
0,3-1,0 kg

PCI Nanofug
Premium**
Fugemasse til fliser
og klinker

vegg/gulv
0,3-1,0 kg

PCI Carrafug**
Spesialfugemasse
til naturstein

vegg
ca 0,7 kg

PCI Megafug**
Fugemasse til fliser
og klinker

gulv
0,8-1,2 kg

PCI Silcoferm S**
Til hjørner
og tilstøtende
konstruksjoner

ca 12 LM
pr. tube

PCI Carraferm
Til hjørner
og tilstøtende
konstruksjoner

ca 12 LM
pr. tube

etter
behov

etter
behov

etter
behov

PCI Nanoflott*
Flytlim til store
keramiske fliser
etter
behov

PCI Pecilastic W
30 m

PCI Seccoral 2K
Rapid
Tettingsmembran
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Overflate
(m2)

PCI Fugeklut

etter
behov

Overflate
(m2)

Forbruk

* Forbruk flislim avhengig av aktuell tannsparkel
Tannsparkel

PCI
Nanolight

PCI
FT Klebemörtel

PCI
FT Extra

PCI
Nanoflott

PCI
Carraflex

6 mm

ca 1,3 kg/m2

ca 2,0 kg/m2

ca 2,0 kg/m2

ca 2,4 kg/m2

ca 2,3 kg/m2

8 mm

ca 1,8 kg/m2

ca 2,8 kg/m2

ca 2,8 kg/m2

ca 3,3 kg/m2

ca 3,2 kg/m2

10 mm

ca 2,1 kg/m

ca 3,6 kg/m

ca 3,6 kg/m

ca 4,0 kg/m

ca 4,0 kg/m2

2

2

2

2

PCI
Carrament

4,7 kg/m2

Caramel

Mittelbrun

Jasmin

Anemone

Sølvgrå

Manhattan

Basalt

Hvit

Grå

Sandgrå

Lysegrå

Carrahvit

Perlegrå

Jurabeige

Cementgrå

Sort

Mørkebrun

Pergamon

Topas

Antracit

Lysebrun

Rødbrun

Intensivbrun

Beigebrun

Okker

2

3

5

11

12

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

31

40

41

43

44

47

49

50

51

52

53

Transparent

Bahamabeige

** Velg farge på fugen

PCI Carrafug
PCI FT Megafug
PCI Nanofug
PCI Nanofug Premium
PCI Silcoferm S
PCI Carraferm

Utføring
Entreprenør:
Er entreprenøren godkjent våtromsbedrift:
Underlag vegg:

Dato:
Ja

Nei

Er gulvsluket skiftet ut?:

Ja

Nei

Underlag gulv:
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PCI produkter forhandles av
Flisekompaniet AS i Norge.
Se også, www.flisekompaniet.no

03/2021

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
www.pci-norge.no

