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Asennuskohteet
• Sisä- ja ulkokäyttöön.
• Pysty ja vaakapinnoille.
• Toimii pohjusteena DIN 18 195 mukaisesti PCI Pecimor:lle  

ja PCI Pecithene:lle.

Ominaisuudet ja edut
• Liotinvapaa, ei haitallista ympäristölle. 
• Ei ole herkkä syttymään. Ei sisällä haitallisia yhdisteitä terveydelle
• Valmis käytettäväksi, tuotteen käyttö ei vaadi sekoitusta
• helppo asentaa.
 
PCI Pecimor F, ohennettuna 1 : 5 vedellä, toimii pohjamaalina/ 
primerinä polymeerimodifioidulle paksulle bitumipinnoitteelle.

• Kestää veden agression betoniin DIN 4030 vaatimusten mukaisesti. 
• Lämpötilankesto kuivumisen jälkeen  - 20 °C to + 80 °C.
• Testi sertifikaatit– virallinen testi sertifikaatti yhdessä polymeerimo-

difioidun bitumi päällysteen kanssa PCI:ltä.

Alustan valmistelu
• Sopivia alustoja ovat ehjä betoni, lujuudeltaan vähintään  C12/15 

Kipsi CS IV DIN EN 998-1mukaisesti, muurattu, mikä on tehty harkois-
ta ja saumat ovat tiivistetty sementtipohjaisella laastilla, kevytharkot, 
kalkkihiekkakivet, kevytbetoni ja ontot betonielementit. 

• Alustan tulee olla luja ja tasainen. Alustan tulee olla vapaa halkeamis-
ta, pölystä, öljystä ja muista heikentävistä yhdisteistä. Alustan pitäisi 
olla kuiva tai vähäisesti kostea.

• Tarvittaessa betonia voidaan korjata PCI Nanocret R2:lla.

Asennusohje, kun käytetään pohjusteena PCI Pecimor 1K, 
2K ja PCI Pecithene tuotteille.  
1. Sekoita koko PCI Pecimor F:n sisältö. 

1.1 Kun käytetään primerinä Pecimor 1K:lle ja 2K:lle: Kaada PCI Peci-
mor F erilliseen astiaan ja lisää 5 osaa vettä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Kun käytetään primerinä PCI Pecithene:lle: Alustan lämpötila + 10 
°C to + 25 °C. Sekoita PCI Pecimor F toisessa astiassa, ohennus 1 : 1 
veden kanssa ja sekoita huolellisesti. Käytä PCI Pecimor F ohentamat-
to-mana + 5 °C to + 10 °C Lämpötilassa

2. Asenna materiaali alustalle käyttämällä maalipensseliä, rissaa tai 
sopivaa työvälinettä.

3. Kun primer on kuiva, asenna bitumipinnoite PCI Pecimor tai PCI 
Pecithene.

Asennusohje bitumipinnoitukselle, mikä asennetaan vedel-
le alttiiksi joutuvalle betonille.  
1. Sekoita PCI Pecimor F sopivalla vispilällä hitailla kierroksilla  

(n. 400 rpm).
2. Levitä ensimmäinen kerros betonille koko alueelle käyttäen  

maalipensseliä, rissaa tai muuta sopivaa työkalua.
3. N. 1 tunnin kuivumisen jälkeen levitä toinen kerros samalla  

tekniikalla. Suojaa vastapinnoitettu alue sateelta.

Huomioitavaa!
• PCI Pecimor F ei sovellu juomaveden yhteyteen
• Suojaa uusiasennus sateelta
• Puhdista työkalut välittömästi vedellä. Kuivunut tuote tulee  

poistaa mekaanisesti. 
• Käyttöikä: min 12kk kun varastoitu ohjeiden mukaan. 
• HUOMIO! Kuljetus tulee olla lämminkuljetus.

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  
BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran 
hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava 
tieto on aina helposti saatavana.

PCI Pecimor® F
Ulkopuoliset kellarinseinät ja perustukset



PCI Pecimor® F
Ulkopuoliset kellarinseinät  

ja perustukset

   Tekniset tiedot

Koostumus   Bitumimassa, liuotteeton
Komponentit   1 komponentti
Tiheys    n. 1,0 g/cm3

Olomuoto   Juoksevaa
Väri    Musta / ruskea
Merkitty  
-Maantiekulkjetukset, ilma- ja meritie Ei vaaraa
Tarkemmat tiedot  
Käyttöikä  min. 12 kuukautta
Varastointi  Kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa, ei saa varastoida yli + 30 °C
Pakkauskoot  33 l pakkaus 12 l pakkaus 5 l pakkaus

   Asennus

Menekki 
- primer 
- ohennus    1 : 5 n. 50 ml/m²
- ohennus    1 : 1 n. 150 ml/m²
- ohentamattomana  n. 250-300 ml/m²
- suojaava bitumipinnoitus  n. 0.5 l/m² kahdella levityksellä
Kuivakerrospaksuus   n. 260 μm       (kaksi levitystä ohentamattomana)Levitetty määrä n. 0.5 l/m²)
    
Työskentelylämpötila  + 5 °C - + 25 °C (alustan lämpötila)
Alustankunto   kuiva
Sekoitussuhde (kun käytetään primerinä) 
- PCI Pecimor:lle  1 osa PCI Pecimor F + 5 osaa vettä
- PCI Pecithene:lle alustan lämpötilassa
 + 10 °C - + 25 °C  1 osa PCI Pecimor F + 1 osa vettä
 + 5 °C - + 10 °C  PCI Pecimor ohentamaton

Työskentelyaika   avoin
Kuivumisaika* 
- toinen levitys   n. 1 h jälkeen
- vedenkestävä   n. 2 h jälkeen
- kuivumisaika   n. 1 päivä
Lämpötilankesto   - 20 °C - + 80 °C

* + 23 °C ja 50 % suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat lämpötilat kasvattavat annettuja aikoja. 
Korkeampi kosteus lisää myös aikoja.


