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PCI Nanofug® Premium
Fleksibel fugemasse
for alle fliser og naturstein
 overflate og strålende farger for fuger med svært
Fin
høye optiske krav
 I 28 forskjellige fargetoner
 Svært lett å rengjøre


www.pci-norge.no

PCI Nanofug® Premium

Skjønnhet i sin mest universelle form
PCI Nanofug® Premium tilbyr kvalitet hele veien med en rekke
intelligente egenskaper. Og Premium-fugen er perfekt egnet
for alle fliser og naturstein. Den er et trygt og sikkert valg takket
være sin unike kombinasjon av optiske og tekniske egenskaper.

Fordeler


Nå ny i 28 fargetoner – tilpasset dagens trender innen
flisfager



Fin overflate og strålende farger for fuger med svært høye
optiske krav



Kan bearbeides i ca. 40 minutter og gås på allerede etter

Vannet danner perler!

ca. 2 timer

Hvis vannet danner perler på overflaten,
har dette en positiv effekt på hygienen.
Smusspartikler som kleber seg til

Oversikt over fugefarger

overflaten, er lettere å ta med seg ved

20 Hvit

11 Sjasmin

43 Pergamon

12 Anemone

44 Topas

27 Jurabeige

23 Lysegrå

02 Bahamabeige

16 Sølvgrå

53 Oker

18 Manhattan

03 Caramel

21 Grå

Nyhet

54 Lønn

22 Sandgrå

Nyhet

55 Nøttebrunn

31 Sementgrå

Nyhet

56 Jordbrun

19 Basalt

Nyhet

57 Hjortebrun
05 Mellombrun

47 Antrasitt
61 Skifergrå

Nyhet

58 Mahogni

40 Svart

Nyhet

59 Mokka
41 Mørkebrun

Nyhet

60 Brunsvart

fugeoverflaten er gunstig for å danne
perler.
Farvel til smuss og skitt!
En annen positiv effekt av den fine
overflatestrukturen til
PCI Nanofug® Premium er den enkle
rengjøringen. Smusset setter seg ikke
godt fast og kan derfor fjernes lettere.
Tøff til tusen!
Spesielt sure
husholdningsrengjøringsmidler,
som ofte brukes mot kalkrester, kan
angripe sementbaserte byggematerialer
som fuger. Dette gjelder ikke for
PCI Nanofug® Premium. På grunn av
strukturen og sammensetningen kan
disse rengjøringsmidlene skade fugen

Også for
naturstein

i mindre grad.
Men ikke her!
Fuktighet og varme på badet fører
til vekst av muggsopp og bakterier.
Men det er nettopp her at omhyggelig
hygiene er viktig. Den spesielle
sammensetningen av fugemørtelen
og dens materialrelaterte alkalitet
Utskriftsrelaterte
fargeavvik mulig

beskytter fugen mot angrep av visse

Fugebredde 1–10 mm

muggsopper og bakterier – testet og
bekreftet av Fraunhofer Institutt IGB.
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Nyhet

rengjøringen. Den fine strukturen på

