
Kaikille laatoille ja luonnonkiville

Premium-saumalaasti 

parhaalla työstömukavuudella



Älykästä teknologiaa:
aitoa lisäarvoa optisesti  
ja taloudellisesti

Edut: 28 kiiltävää saumaväriä yhdistettyinä toimiviin pintaominaisuuksiin.

Moniin positiivisiin ominaisuuksiin lukeutuu Easy-to-clean -vaikutus, parempi kestävyys 

kotitalouksien happamia puhdistusaineita vastaan ja parempi suoja tiettyjä homesieniä 

ja pieneliöitä vastaan. Paras edellytys tyytyväisille asiakkaille: PCI Nanofug® Premium 

-saumalaastilla saumattu laatta- tai luonnonkivipinnoite saavuttaa näin sen premiumlaadun,  

joka maksaa itsensä takaisin niin työstäjälle kuin hänen asiakkaalleenkin.

*  Fraunhofer-Institut IGB vahvistaa tehokkuuden tiettyjä kosteiden tilojen pieneliöitä vastaan. 

Lisätietoja www.pci-augsburg.de

PCI Nanofug® Premium tarjoaa moninaisilla älykkäillä ominaisuuksillaan 

kokonaisvaltaista lisäarvoa sekä työstäjälle että rakentajalle. Yhdistämällä 

hienon pintalaadun valikoituihin lisäaineisiin saadaan aikaan myös optisesti 

korkealaatuinen sauma.
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Se helmeilee! 

Veden helmeilyllä pinnassa on positiivinen vaikutus hygieniaan. 

Puhdistus vie tarttuvat likahiukkaset yksinkertaisesti mukanaan. 

Saumapinnan hieno rakenne suosii helmeilyä.

Lika vain pyyhkiytyy pois! 

Toinen PCI Nanofug® Premium -saumalaastien hienon pintarakenteen 

positiivinen vaikutus on yksinkertainen puhdistaminen. 

Lika ei kiinnity hyvin ja sen vuoksi se on yksinkertaisempaa poistaa. 

Saumapinnan hieno rakenne edistää helmeilyä.

Kova vastus!

Erityisesti kotitalouksien happamat puhdistusaineet, joita käytetään 

usein poistamaan kalkkijäänteitä, voivat syövyttää sementtipohjaisia 

rakennusaineita kuten saumalaasteja. PCI Nanofug® Premium 

-saumalaastien kanssa on toisin. Rakenteensa ja koostumuksensa 

ansiosta nämä puhdistusaineet kuluttavat saumaa vähemmän.

Ei tähän! 

Kylpyhuoneen kosteus ja lämpö suosivat homesienten ja bakteerien 

kasvua. Juuri tässä täytyy noudattaa parasta mahdollista hygieniaa. 

Saumalaastin erityinen reseptuuri sekä sen raaka-aineista johtuva 

alkaliteetti suojaavat saumaa altistumiselta tietyille homesienille ja 

bakteereille, minkä Fraunhofer Institut IGB on testannut ja varmistanut.

Optimoidut kristallirakenteet 

Kun PCI Nanofug® Premium kovettuu, muodostuu 

mitä hienoimpia neulauksia, jotka kasvavat kiinni 

ja hammastuvat toisiinsa erittäin vakaasti. 

Tuloksena on saumaus, jolla on voimakas 

reunatartunta ja parempi kestävyys. 

Lisäksi saadaan kaunis, hieno pinta.

laatta/luonnonkivi

kontaktialue: laatta/sauma

mittakaava 1 μm
Hienot neulaukset

PCI Nanofug® Premium
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Peukalot pystyyn! 

PCI:llä oli uutta saumalaastia kehittäessään 

tavoitteena lopputuotteen positiivisten 

ominaisuuksien ohessa myös työstöprofiilin 

optimointi. PCI Nanofug® Premium -saumalaastin 

pakkaus, tiiviys ja kovettumisnopeus takaavat sekä 

miellyttävän että tehokkaan työstämisen.

Myös 

luonnon- 

kiville
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Profi ili: 
universaali ja käyttömukava

Muuntuvassa ja joustavassa saumalaastissa yhdistyvät parempi 

kovettumisnopeus, notkea koostumus ja erinomainen työstöprofi ili. 

Jo kahden tunnin kuluttua saumattu lattia on taas kävelykelpoinen 

ja laasti osoittaa vahvuutensa myös seinällä.

Voimakkaasti imukykyisissä luonnonkivissä on vaarana niin sanotut 

”barokkikehykset”. Ne syntyvät silloin, kun käytetään väärää saumalaastia, 

jolloin saumalaastin osasia tunkeutuu luonnonkiven reunojen ylitse. 

Kanssa PCI Nanofug® Premium -saumalaastilla tämä voidaan estää. 

Siten jopa hyvin kriittiset ja imukykyiset luonnonkivet, kuten erittäin 

imukykyinen kalkkikivi tai Padang, voidaan optimaalisesti saumata 

PCI Nanofug® Premium -saumalaastilla.

PCI Nanofug® Premium sopii kaikenlaisen keramiikan, erityisesti kivitavaran, hienon kivitavaran, 

lasin, agglomeraattien ja luonnonkiven saumaukseen. Erittäin hieno laastirakenne ja erityinen 

reunatartunta tekevät PCI Nanofug® Premium -saumalaastista erinomaisen vaihtoehdon hyvin 

kapeille saumoille. 

Padang 

(kiinalainen graniitti)

Kalkkikivi

PCI Nanofug® Premium

Muuntuva ja joustava saumauslaasti kaikille laatoille ja luonnonkiville

n  Hieno pinta ja kirkkaat värit saumoille, joiden optiset 

vaatimukset ovat erittäin korkeat. 

n  Pitkä työstöikkuna noin 40 minuuttia ja varhainen 

kävelykelpoisuus noin 2 tunnin kuluttua. 

n  Parempi suojaus tiettyjä homesieniä ja pieneliöitä vastaan.

n  Erittäin helppo puhdistaa Easy-to-clean -vaikutuksen ansiosta 

ja vastustuskykyinen happamia kotitalouden pesu- ja 

puhdistusaineita vastaan. 
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Värispektri: 
monipuolinen ja moderni

Saumavärit sijoittuvat leveälle käyttöspektrille: värisävy jurabeige on ihanteellinen luonnonkivipinnoitteille.

Maanläheiset sävyt ovat harmonisia nykyaikaisten puuta imitoivien laattapintojen kanssa. Harmaan 

ja mustan sävyt sopivat trendikkääseen laattaoptiikkaan harmaine sävyineen sekä betonioptiikkaan. 

Siten PCI Nanofug® Premium -saumalaasti on hyvä vaihtoehto kaikkialla siellä, missä toivotaan puulta 

näyttäviä luonnon inspiroimia pintoja, myös kosteissa tiloissa. Näin saavutetaan kestävän kaunis ja 

hygieeninen lopputulos.

PCI Silcofug® E huolehtii täydellisyydestä yksityiskohtia myöten. Tämän elastisen tiivistysaineen värit on 

sovitettu PCI Nanofug® Premium -saumalaastin väreihin. Luonnonkiville on PCI Carraferm® sopiva valinta.

PCI Nanofug® Premium -saumalaasti tarjoaa 28 värisävyllä neljässä lämpöasteessa 

lukuisia vaihtoehtoja mallisuunnitteluun. Sen ansiosta asentajan on mahdollista 

leikitellä vielä paremmin väriharmonioilla ja -kontrasteilla. 

n Torjuu altistusta sienille ja homeelle tiivistysaineessa

n Kestävä kotitalouden puhdistusaineita ja desinfi ointiaineita vastaan 

n Happamasti verkkoutuva, nyt 28 uutta väriä

n  Ei aiheuta reuna-alueiden värjäytymistä 

n  Ihanteellinen liitos- ja liikkuvien saumojen sulkemiseen, 

myös värjäytymisherkille luonnonkiville

n  Neutraalisti verkkoutuva

n  Säänvaihteluiden ja UV-säteilyn kestävä – ideaalinen ulkotiloihin 

n  Kestää tavallisia puhdistus- ja desinfi ointiaineita – saumat on helppo pitää puhtaana

n  Lähes hajuton – soveltuu hyvin saumauksiin suljetuissa tiloissa

PCI Silcofug® E

Elastinen tiivistysaine sisälle ja ulos 

PCI Carraferm® 

Silikonitiivisteaine luonnonkiville

PCI Silcoferm® S 

Monikäyttöinen silikoni sisä- ja ulkokäyttöön
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PCI Nanofug® Premium

Painatuksesta johtuvat värierot ovat mahdollisia

Sauman leveys 1-10 mm

PCI-saumalaastien värimallisto

PCI Silcofug E®

20 valkoinen

43 pergamon

44 topas

23 valonharmaa

16 hopeanharmaa

18 Manhattan

21 vaaleanharmaa

22 hiekanharmaa

31 sementinharmaa

19 basaltti

47 antrasiitti

61 liuskekivenharmaa

40 musta

20 valkoinen
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16 hopeanharmaa

18 Manhattan

21 vaaleanharmaa

22 hiekanharmaa

31 sementinharmaa

19 basaltti

47 antrasiitti

61 liuskekivenharmaa

40 musta

11 jasmin

12 anemone

27 jurabeige

02 bahamabeige 

53 okra

03 karamelli

54 vaahtera

55 pähkinänruskea

56 maanruskea

57 kauriinruskea

05 keskiruskea

58 mahagoni

59 mokka 

41 tummanruskea

60 mustanruskea
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PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · D - 86159 Augsburg

P.O.B. 10 22 47 · D - 86012 Augsburg

Germany

Phone +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-459

www.pci-augsburg.de

BestLevel Oy

Kiitoradantie 9

FI-01530 Vantaa

Gsm. +35840-6853777

www.bestlevel.fi


