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PCI Durapox® Premium
Fugemasse av epoksyharpiks som er like smidig
som sementbasert fugemasse.




Svært enkel fuging – med bare én hånd
Vask uten restslør med PCI Durapox® Finish
17 fargetoner for individuell design
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PCI Durapox® Premium

Fugemasse av epoksyharpiks som er like
smidig som sementbasert fugemasse
PCI Durapox® Premium fugemasse av epoksyharpiks har en smidig
konsistens og er like lett å bruke som sementbasert fugemasse.

Enkel å bruke:

Den kan enkelt påføres med én hånd, og det trengs ingen spesialverktøy.
Spesielt for fuging av overflater med optisk høy kvalitet, for eksempel fliser,
mosaikk, blanding av porselen og steintøy og for kjemikaliebestandig og
vanntett legging og fuging av vegg- og gulvbelegg.

Fordeler
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 Svært smidige fugeegenskaper (som sementbasert fugemasse)
 Vask uten restslør med PCI Durapox® Finish
 17 fargetoner for individuell design
 Svært lett å rengjøre (easy to clean effect) og motstandsdyktig

mot vanlige sure vaske- og rengjøringsmidler

Svært enkel fuging uten restslør med PCI Durapox® Premium.
Påføringen er enkel og foretas med standardverktøy.
Det er ikke nødvendig med spesialverktøy for fuging av
PCI Durapox® Premium. Etter ca. 10 – 45 minutter kan den
fugede flaten emulgeres med et svampbrett og vaskes ren.

Oversikt over fugefarger
Nyhet

Nyhet

43 Pergamon

11 Jasmine
02 Bahamabeige

23 Lysegrå

03 Caramel

16 Sølvgrå

Nyhet

55 Nøttebrun

21 Grå

Nyhet

57 Hjortebrun

22 Sandgrå

05 Mellombrun

31 Sementgrå

41 Mørkebrun

19 Basalt
47 Antrasitt

Utskriftsrelaterte fargeavvik mulig
Fugebredde 1 – 20 mm

40 Svart
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Før sluttvasken sprøytes PCI Durapox® Finish (flytende)
på overflaten etter ca. 60 minutter. Alternativt kan også
PCI Durapox® Finish (konsentrat) tilsettes direkte i
vaskevannet.
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Deretter brukes svampbrettet til å fjerne restsløret og
vaske overflaten ren.

PCI Durapox® Finish
Vaskemiddel for epoksyharpiksmørtel
 500 ml sprayflaske (flytende)
 750 g boks (konsentrat som

tilsetning i vaskevann)

Link til applikasjonsvideo
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