PCI Pecitape WS®
Itseliimautuva butyylisaumanauha vedeneristykseen

Käyttökohteet
• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Seinille ja lattioille
• Märkätiloihin, kuten suihkut asuinhuoneistoissa, hotelleissa, sairaaloissa jne.
• Ulkotiloihin, kuten parvekkeet ja terassit
• Kapselointiin MASTERSEAL 255 kanssa
• Käytetään yhdessä PCI Lastogumin ja PCI Seccoralin
kanssa

Ominaisuudet ja edut
• Materiaali taipuisaa butyylikumia
• Tarrapinta – yksinkertainen työstää, luotettava vedenpi-

PCI Pecitape WS voidaaan asentaa nopeasti ja luotettavasti myös
geometrisesti hankaliin muotoihin (tässä pyöreä suihku).

tävyys
• Erittäin luja tartunta puhtaisiin alustoihin
• Toimii välittömästi asennuksen jälkeen – nopea työn
eteneminen

Asennus
Käyttö yhdessä PCI Lastogumin, PCI Seccoralin tai MAS-

Alustan valmistelu

TERSEAL 255 kanssa.

Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja puhdas tartuntaa hei-

• Poista suojakalvo ja paina PCI Pecitape WS alustaan

kentävistä aineista kuten öljy tai rasva.

venyttämättä nauhaa. Varmista nauhan kunnollinen tar-

Puhdista tarvittavat alueet ja poista kaikki irtolika ja imuroi

tunta, erityisesti nurkissa ja reunoissa.

huolellisesti. Valmistele alusta PCI Lastogumille, PCI Seccoralille tai MASTERSEAL 255:lle ko. tuote-esitteissä maini-

• Levitä vesieriste PCI Pecitape WS:n päälle ja varmista
että nauha on kokonaan peittynyt.

tuilla tavoilla.
Asennustyötä voidaan jatkaa välittömästi nauhan asennuksen jälkeen.

Huomioitavaa
• Alustan tulee olla puhdas, tasainen ja rakenteellisesti
kestävä.
• Asenna PCI Pecitape WS venyttämättä. Asennuksen
Poista suojakalvo ja paina
PCI Pecitape WS alustaan
venyttämättä nauhaa.

jälkeen nauhaa ei voi poistaa vahingoittamatta nauhaa.
• PCI Pecitape WS voidaan asentaa vain alueille, joihin ei
kohdistu paineitettua vettä.

Käännä

PCI Pecitape WS®

Tekniset tiedot

Koostumus					itsestään tarttuva, fleecepinnoitettu butyylikuminauha,
						jossa on suojanauha liimapinnalla
Väri 						sininen/harmaa
Maantiekuljetusten luokittelu				ei haitallista
Vaarallisten aineiden luokittelu				
ei haitallista
Varastointiaika					n. 24 kk
Varastointi					viileässä ja kuivassa
Pakkauskoko					20 m rulla (laatikkopakkaus)

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole
huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole
vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja
takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.
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