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Käyttökohteet

•	 Sisä- ja ulkokäyttöön

•	 Lattioille, seinille ja ovien ja ikkunoiden pieliin.

•	 Betonin ja muurauksen päälle

•	 Kipsilevylle ja rappauslaastin päälle

•	 Keraamisille laatoille

•	 Pohjusteeksi ja/tai uudelleenprofilointimassana.

•	 Betonilattioiden ja sementtilaattojen tasoitukseen sekä kaatojen 

tekoon ennen laatoitusta.

Ominaisuudet ja edut

•	 Kuivuu nopeasti, voidaan levittää muurauksen yhteydessä ja rapa-

ta uudelleen n. 2 tunnin kuluttua.

•	 Vedenkestävä, kestää säävaihteluja ja pakkasta – monikäyttöinen 

sisä- ja ulkotiloissa.

•	 Plastinen koostumus, hyvä työstettävyys veden lisäyksen jälkeen – 

helppo levittää

•	 Alhainen kutistuma kuivumisen aikana.

Käyttöturvallisuus

•	 Kun työskentelet sementtipohjaisilla tuotteilla, muista huomioida 

työhygienia. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä hengitys-

suojaimia massaa sekoittaessa. Huolehdi työympäristön hyvästä 

ilmanvaihdosta. Ihokosketuksissa pese iho välittömästi vedellä ja 

saippualla. Jos tuotetta roiskuu silmiin, huuhtele silmät välittömäs-

ti runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.

Alustan valmistelu

•	 Alustan pitää olla tasainen ja puhdas tartuntaa heikentävistä 

aineista, esim. öljy, liimajäämät, sementti tms.

•	 Erittäin imukykyiset alustat, esim. kalkkikivitiili, tulee pohjustaa 1:1 

vedellä ohennetulla PCI Gisogrundilla (kipsipohjaisille alustoille 

laimentamattomana). Vaihtoehtoisesti alustan voi pohjustaa myös 

PCI Gisogrund Rapidilla.

•	 Tiiviit pinnat, esim. keraamiset laatat, pohjustetaan PCI Gisogrund 303:lla.

Asennus

•	 Kaada puhdas sekoitusvesi puhtaaseen sekoitusastiaan ja lisää PCI 

Pericretiä samanaikaisesti koneellisesti sekoittaen, kunnes massa 

on tasalaatuista.

•	 Levitä PCI Pericretiä ohut tartuntakerros lastalla. Tartuntakerros 

varmistaa ilmataskuttoman pinnan.

•	 Kuivahtamisen jälkeen (n. 30 - 90 min kerrospaksuudesta ja 

lämpötilasta riippuen) PCI Pericret tulee tasoittaa kostealla liinalla, 

sienellä tai lastalla.

•	 Jos alue altistuu korkealle lämpötilalle, tuulelle tai suoralle au-

ringonpaisteelle, esikastele alusta ja suojaa levitetty tasoite liian 

nopealta kuivumiselta. Työkalujen puhdistus

•	 Puhdista työkalut välittömästi käytön jälkeen vedellä. Kuivunut 

laasti voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. 

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.
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PCI® Pericret
Oikaisulaasti lattioille, seinille sekä 

ikkunoiden ja ovien pieliin

Koostumus    erikoissementti lisäaineilla

Komponentit    1 osa

Koostumus    jauhe

Väri     harmaa

Maantiekuljetusten luokittelu  ei haitallista

Vaarallisten aineiden luokittelu  ärsyttävää, sisältää sementtiä

Varastointi    vähintään 6 kk varastoituna kuivassa, ei jatkuvaa säilystystä yli +30˚C

Pakkauskoot   25 kg muovivuorattu paperisäkki

Asennus
Menekki    (kuiva-aines) noin 1,3 kg/m2/1 mm kerrospaksuus

Riittoisuus    25 kg säkki riittää noin:

- 3 mm kerrospaksuus   6,4 m2

- 10 mm kerrospaksuus   1,9 m2

- 20 mm kerrospaksuus   1,0 m2

Kerrospaksuus   3 mm - 50 mm

Työskentelylämpötila   +5˚C - +25˚C (alustan lämpötila)

Sekoitusveden tarve   n. 5,5 - 4,75 l/25 kg säkki

Työskentelyaika*    n. 30 - 40 minuuttia

Kuivumisaika*    voidaan laatoittaa noin 2 tunnin kuluttua

Tekniset tiedot

* +23°C ja 50% suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat pidentävät annettuja aikoja.

Muuta huomioitavaa

•	 Älä koskaan lisää vettä jo kuivuvaan PCI Pericret-laastiin.

•	 PCI Pericret ei sovellu hartsipinnotteiden alustaksi.

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 vä-

riin 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.


