
Helppo saumaus PCI Durapox Premium tuotteella,  
ei jätä kalvoa alustan päälle.

Asennuskohteet

• Sisä- ja ulkokäyttöön.

• Seinille ja lattioille.

• Erityisesti pintojen saumaukseen visuaalisesti näyttävissä koh-

teissa, kuten laatat, mosaiikit, täysin lasitetut laatat jne.

• Kemikaalinkestävä ja vedenpitävä asennus ja saumaus lattia- ja 

seinäpinnoille.

• Keraamiset pinnoitteet kohteissa kuten, panimot, meijerit, 

virvoitusjuomateollisuus, teollisuuskeittiöt, lihakaupat, teu-

rastamot, rasvanjalostusteollisuus, galvanointi, laboratoriot, 

sairaalat jne.

• Asennukseen ja saumaukseen uima-altaissa, kuumissa lähteis-

sä, kylpyammeisiin sairaaloissa sekä suihkutilat tai spa alueet. 

Ominaisuudet ja edut

• Hyvä työstettävyys (aivan kuin sementtipohjaisessa saumassa)

• Helposti pestävissä (aivan kuin sementtipohjaisessa saumassa)

• Ei jätä ”härmettä/kalvoa” laatan pintaan*

• Loistavat värivaihtoehdot ja sauman pinta on tasainen. 

• Saatavilla 15 eri väriä.

• Lähes hajuton, ei epämiellyttävää hajua asennuksen aikana. 

• Helppo puhdistaa.

• Hyvä kemikaalin kestävyys (monenlaisia kemikaaleja, happoa, 

lipeää, rasvaa ja öljyä).

• Vettä läpäisemätön, estää vesihöyryn läpäisyn

• Erittäin hyvin kulutusta kestävä.

• Testattu DIN EN 12004 mukaan: PCI Durapox Premium täyttää 

R2T vaatimukset. 

* Käytettäessä yhdessä PCI Durapox
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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 Durapox® Premium
Epoksihartsi laasti keraamisten laattojen asentamiseen 
ja saumaamiseen.



PCI Durapox® 

Premium

Tekniset tiedot

Materiaali

Koostumus   epoksihartsijärjestelmä

Komponentit  kaksi osaa

Pakkauskoko   2 kg ja 5 kg pakkaukset 

   (sisältävät molemmat osat)

Sekoitussuhde  1.45 kg muoviosaa + 0.55 kg kovetetta

   3.625 kg muoviosaa + 1.375 kg kove-  

   tetta

Värit   

01 Brilliant white   (2 kg pakkaus); (5 kg pakkaus)

02 Bahama beige   (2 kg pakkaus); (5 kg pakkaus)

03 Caramel   (2 kg pakkaus)

05 Midbrown   (2 kg pakkaus)

16 Silver grey   (2 kg pakkaus l (5 kg pakkaus)

19 Basalt    (2 kg pakkaus)

21 Grey    (2 kg pakkaus)

22 Sand grey   (2 kg pakkaus); (5 kg pakkaus)

23 Light grey   (2 kg pakkaus)

31 Cement grey   (2 kg pakkaus); (5 kg pakkaus)

40 Black    (2 kg pakkaus)

41 Dark brown   (2 kg pakkaus)

47 Anthracite   (2 kg pakkaus); (5 kg pakkaus)

49 Light brown   (2 kg pakkaus)

50 Redbrown   (2 kg pakkaus) 

käyttöikä min. 15 kk; Säilytys kuivassa,  

ei jatkuvaa säilytystä yli +30°C

Asennus

Menekki   (Sekoitettu materiaali)  

  n. 1600 g/m² ja mm kerrosvahvuus

Laattojen asennus

hammaskoko

• 4 mm   noin 1900 g/m²

• 6 mm   noin 2300 g/m²

•  8 mm   noin 3200 g/m²

• 10 mm  noin 3800 g/m²

Saumaus

• medium mosaiikki 5 × 5 cm  noin 1000 g/m² 

(3 mm sauman leveys, 5 mm sauman syvyys)

• laatat 20 × 20 cm  noin 700 g/m² 

(5 mm sauman leveys, 8 mm sauman syvyys)

• täysin lasitetut laatat 30 cm x 60 cm noin 300 g/m² 

(4 mm sauman leveys, 8 mm sauman syvyys) 

Työskentelylämpotila  +10°C - +25°C  (Alustan lämpötila)

Työstöaika* noin 45 min.

Avoaika* noin 60 min.

Emulsifioitava/uudelleen pestävissä*  noin. 60 min.

Kovettumisajat*

• Kivien asentamisen jälkeen

- Saumattavissa seinillä  noin 4 h.

- Käveltävissä/saumattavissa lattialla noin 16 h.

• Saumatut lattiapinnoitteet

- käveltävissä   16 h.

- voidaan altistaa vedelle/kemikaalille noin 3/7 päivää 

Lämpötilankesto  -20°C - +80°C 

Kiinityspaksuus  Alkaen 1mm

Sauman leveys  1 – 20 mm



PCI Durapox® 

Premium

Alustan valmistelu

Laatoitus

Alustan on oltava puhdas, kuiva, tasainen ja riittävän luja. Poista 

muottiöljyn jäämät, kemikaalit ja muut jäämät, mitkä voivat heiken-

tää haihtumista. Sementtipohjaisen alustan jäännöskosteus ei saa 

ylittää 4%. Elä käytä, jos alustan kosteus on nousussa.

Saumaus

Saumojen tulee olla puhtaat, kuivat ja tulee puhdistaa rasvasta/

pölystä. Kaavi saumat puhtaaksi, kun laatat on asennettu. Kiinnitys-

aine tulee olla kuivunut ennen saumauksen aloittamista.

PCI Durapox Premium tuotteen asennusohje

Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia.

PCI Durapox Premium tuotteen sekoittaminen

Lisää kovete komponentti muoviosaan ja sekoita väh. 3 min. kunnes 

seos saavuttaa yhtenäisen värin. Käytä sopivaa sekoittajaa (esim. 

malli WK 70 tai WK 90 Collomix:lta) liitettynä matala nopeuksiseen, 

säädettävään sähköporaan. (n. 300rpm). Siirrä sekoitettu materiaali 

puhtaaseen astiaan ja uudelleen sekoita perusteellisesti.

Laatoitus

1. Levitä ohut tartuntakerros alustalle käyttämällä lastan terävää 

reunaa; tartuntakerros helpottaa tulevaa laatoitustyötä.

2. Levitä PCI Durapox Premium hammastetulla lastalla. PCI Stell-

mittel tuotetta voidaan lisätä parantamaan valumattomuus 

ominaisuuksia. Jos vaaditaan valkoinen väri, erityisesti lasimosaii-

kin kanssa, suosittelemme sekoittamaan PCI Durapox NT tuote 

kvartsihiekan BCS 412 kanssa (noin 5,5kg). Koostumusta voidaan 

säädellä lisättävän hiekan määrällä. Levitä materiaalia sen verran, 

minkä ehdit laatoittaa avoajan puitteissa.

3. Asenna laatat ja säädä oikeaan asentoon. Raskaat laatat ja 

kivilaatat voidaan tueta alhaalta päin, kunnes kiinnitysaine on 

asettunut.

Laattojen saumaus

1. Märkä saumaus

Levitä sekoitettu epoksisauma käyttämällä sopivaa saumakumia ja 

käytä diagonaalista liikettä.

Asennusohje

 

2 Saumatun pinnan pesu 

2.1 Noin 10-45 min. jälkeen, tee ensimmäinen pesu pienellä 

määrällä haaleaa vettä (ei kuumaa vettä) ja hankaa pinta sienellä 

pyörivin liikkein. 

2.2 Poista ylimääräinen materiaali pesusienellä, huuhtele sieni 

usein. 

2.3 Oikea ajoitus pesulle määrittelee ympäristön lämpötila. Nor-

maalissa huoneenlämpötilassa (n. 20°C), pinnoite voidaan pestä 

jopa 75 min. jälkeen, käyttämällä sekaisin pesusientä ja hankaus-

sientä. Aika pinnoitteen pesemiselle on pidempi matalammissa 

lämpötiloissa. Suositeltavaa on suihkuttaa PCI Durapox Finish 

pinnalle ennen pesua, helpottamaan jäljelle jäävän härmeen/kal-

von pesussa. Pesuvesi tulee vaihtaa säännöllisesti, noin 5-10m2 

välein. Vaihtoehtoisesti PCI Durapox Finish (tiiviste) voidaan lisätä 

pesuveteen, sekoitussuhteella 1:100. Suosittelemme tarkistamaan, 

jos pinta on puhdas (samana päivänä, heti kun on kuiva) ja puhdis-

tamaan tarvittaessa uudelleen. 

2.4 Kun sauma on kovettunut, jäljelle jäänyt ”härme/kalvo” voi-

daan poistaa PCI Durapox Finish tuotteen avulla vielä seuraavana 

päivänä. Mikäli pinnoite on sotkeutunut tavallista enemmän, tulee 

käyttää pesussa PCI Spezial-Reiniger Epoxi tuotetta.  

(erikois- epoksipuhdistusaine)



PCI Durapox® 

Premium

Avaa PCI Durapox Premium ja 

irrota toinen komponentti      

Lisää kovete komponentti 

muoviosaan      

Sekoita huolella. Materiaali tulee 

siirtää puhtaaseen astiaan ja 

sekoittaa kunnes saavutetaan 

tasainen koostumus.

Käytä kovapintaista sauma-

kumia PCI Durapox Premium 

levityksessä saumoihin.      

Saumattu pinta voidaan pestä 

n. 10–45 min. jälkeen      

PCI Durapox Finish (nestemäinen) 

suihkutetaan pinnalle noin. 60 

min. jälkeen ja ennen viimeistä 

pesua.

Vaihtoehtoisesti PCI Durapox 

Finish (tiiviste) voidaan lisätä 

pesuveteen. Sekoitussuhde 

1:100, 5 l vettä : 50 g ainetta.

Poista jäljellä oleva ”härme/ 

kalvo” ja pese pinta pesusienellä.

 

On tärkeää vaihtaa pesuvesi 

säännöllisesti (n. 5–10 m² jälkeen)      



PCI Durapox® 

Premium

Värit

Pienet väri erot ovat mahdollisia todellisiin väreihin, johtuen printistä.

20 valkoinen

43 pergamon

44 topas

23 valonharmaa

16 hopeanharmaa

18 Manhattan

21 vaaleanharmaa

22 hiekanharmaa

31 sementinharmaa

19 basaltti

47 antrasiitti

61 liuskakivenharmaa

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

Ruskean sävyt

Valkoiset, harmaat ja mustat sävyt



PCI Durapox® 

Premium

Kemikaalin kestävyys (testattu 500 h, lämpötilassa +20°C)

Epäorgaaninen happo  Väkevyys %

Fosforihappo    < 50%  +

Typpihappo    < 20%  + (staining)

Suolahappo    < 37%  +

Rikkihappo    < 70%  + (staining)

Orgaaninen happo (staining) 

Muurahaishappo    < 5%  (+) 

Borbonaatti    < 10%  + 

Etikkahappo    < 10%  (+) 

Maitohappo    < 10%  (+) 

Oksaalihappo    < 10%  + 

Viinihappo    < 25%  + 

Sitruunahappo    < 10%  +

Lipeä

Ammoniakkiliuos, kunnes kyllästetty   + 

Kalsiumhydroksidiliuos   < 20%  +

Kloorivalkaisu, kunnes kyllästetty  + 

Kaustinen kaliumkarbonaatti*  < 50%  +

(Caustic potash solution*  < 50%  +) 

Kaustinen soda/lipeä   < 50%  +

Suola

Alumiinikloridiliuos   < 30%  +

Alumiinisulfaattiliuos   < 40%  +

Ammoniumkloridiliuos   < 10%  + 

Ammoniumkarbonaattiliuos   < 50%  +

Ammoniumnitraattiliuos   < 50%  + 

Ammoniumsulfaattiliuos   < 50%  + 

Bariumkloridiliuos    < 40%  +

Kalsiumkloridiliuos   < 40%  + 

Kalsiumnitraattiliuos   < 50%  + 

Rauta-sulfaattiliuos   < 30%  +

Kaliumkarbonaattiliuos   < 20%  + 

Kaliumpermanganaattiliuos  < 5%  + (staining) 

Tavallinen suolaliuos, kunnes kyllästetty  +

Kuparisulfaattiliuos   < 15%  + 

Natriumtiosulfaattiliuos   < 20%  +

Sinkkikloridi liuos    < 50%  +

Suolavesi     +

Bensa, öljy

Petroli Lyijytön     +

Petroli sis. lyijy     +

Premium polttoaine    +

Diesel polttoaine     +

Bio diesel polttoaine    +

Suihkukone polttoaine    +

Moottoriöljy     +

Polttoöljy kevyt (EL)    +

Polttoöljy raskas     +

Parafiiniöljy     +

Hydrauliöljy     +

Silikoniöljy    +

Ruokaöljy     +

Tärpättiöljy     +

Liuotin

Asetoni      (+)

Butanoli      (+)

Etyylialkoholi    (+)

Isopropyylialkoholi    (+)

Petrolieetteri     (+)

Suolaformaldehydi    +

Ksyleeni      (+)

Etyyliasetaatti < 20%    (+)

Muita

Witty Pool Red SE     +

Betoni aggressiivinen vesi    +

Olut      +

Coca-Cola     +

Dibutyylifataatti     +

Developer solution    +

Glyseriini     +

Hera      +

Vetyperoksidi, kunnes kyllästetty  +

+ = sietokykyinen; (+) = lyhytaikainen sietokyky; - = ei siedä

**BestLevel ei vastaa mahdollisista käännösvirheistä. Pyydä tarvit-

taessa englanninkielinen tuotekortti. asiakaspalvelu@bestlevel.fi
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Huomioitavaa

• Vain ammattikäyttöön

• Käytä sopivia suojakäsineitä ja silmä/kasvo suojausta asennuk-

sen aikana. Iho kontakti aineen kanssa voi aiheuttaa palovammo-

ja ja herkistymistä. Hyväksytyt hanskat ovat esim. Camatril 730 

/ nitrliilikäsine 0,4mm, valmistaja Kächele-Cama Latex GmbH. 

Hanskoilla voi työskennellä maksimissaan 8 h, kun työskennel-

lään epoksihartsilla.

• Älä käytä alustan lämpötilan ollessa alle + 10 ° C.

• Paras lämpötila saumaukselle PCI Durapox Premium tuotteella 

on + 20 ° C.

• Puhdista uima-allas perusteellisesti ennen täyttämistä, desinfioi 

tarvittaessa. Kloorin arvo pitäisi olla korkeampi aluksi. Tarkemmat 

tiedot uima-altaan käyttöönotosta saa BestLevelin teknisestä 

tuesta.

• On tärkeää toteuttaa uima-allas veden desifiointi ja puhdistus, 

jotta luodaan parhaat hygienia olosuhteet uima-altaassa DIN 

19643-1 mukaisesti. Tulee huolehtia oikeaoppisesta pintojen 

puhdistamisesta.

• On ehdottoman tärkeää saavuttaa ilmataskuton kiinnitys pin-

noitteelle, kun laatoitetaan ulkona, uima-altaissa, uima-altaan 

tasoilla ja mikäli lattiapinnoitteeseen kohdistuu kovaa rasitusta. 

Lasimosaiikin asennus tulee toteuttaa oikein, alustan tulee olla 

tasainen.

• Saumat tulee kaapia puhtaaksi kaikesta kiinnitysaineesta ennen 

kovettumista, varmistaakseen asianmukaisen saumauksen 

mosaiikkilaatoilla.

• Läpikuultavan mosaiikin laatoitus ja saumaus tulee toteuttaa PCI 

Durapox Premium tuotteella.

• Jos vaaditaan valkoinen väri, erityisesti lasimosaiikin kanssa, 

suosittelemme sekoittamaan PCI Durapox NT tuote kvartsihie-

kan BCS 412 kanssa (noin 5,5kg). Koostumusta voidaan säädellä 

lisättävän hiekan määrällä.

• PCI Durapox Premium tuotteella ei voida korvata vedeneriste 

standardin mukaista vedeneristettä.

• Pesun yhteydessä käytetään vain vähän vettä. Pesuvettä ei saa 

kaataa viemäriin. Lopullinen puhdistus tulee tehdä ja poistaa 

jäämät. Mikäli ”härmettä/kalvoa” ei poisteta, puhtaana pito han-

kaloituu tulevaisuudessa.

• Älä koskaan lisää vettä, PCI Spezial-Reiniger Epoxi puhdistusai-

netta, väkevää alkoholia tai muita nestemäistä ohentaakseen PCI 

Durapox Premium tuotetta asennuksen yhteydessä.

• Jätä liikuntasaumat avoimiksi saumauksessa.

• Tiivistä rakenteen liitoskohdat, putkiläpivientien kohdat jne. elas-

tisella tiivistemassalla. Normaali asennus; - PCI Silcofug E, PCI 

Silcoferm S. Kun altistuu kemikaalille: PCI Elritan 140.

• PCI Durapox Premium sisältää pigmenttiä. Tee testi alue, ennen 

lasittamattomien ja liukuestelaattojen laatoittamista. (pigmentti 

tahrat)

• Valkeita tahroja voi esiintyä, kun käytetään happoa sisältäviä 

pesuaineita liian aikaisin.

• Sauman syvyys tulee olla min. 3 mm, kun tehdään saumaus 

vanhan päälle.

• Säilytä pesuvesi tynnyrissä ja anna sen sakkautua. Sakkautunut 

ja kuivunut epoksihartsi voidaan hävittää rakennusjätteenä.

• Puhdista työkalut välittömästi käytön jälkeen. Vältä roiskeita 

ja käytä suojakäsineitä. Kuivunut tuote voidaan poistaa vain 

mekaanisesti.

• Säilyvyysaika: min. 15 kk; varastoi kuivassa, ei jatkuvaa säilytys-

tä yli +30°C. Liuota kiteytynyt muoviosa lämpimässä vedessä 

(< +50°C) ja sekoita huolella. Älä sekoita kovete komponenttia, 

ennen kun on jäähtynyt huoneenlämpöiseksi.

Suoritustasoilmoitus (DOP)

Suoritustasoilmoituksen voi ladata osoitteessa www.bestlevel.fi.

Tietoa turvallisesta käytöstä

Käyttöturvatiedote voidaan ladata osoitteesta www.bestlevel.fi.

Vastuuvapauslauseke:

Koska tämän tuotteen asennusolosuhteet vaihtelevat, tämän tuotekortin 

on tarkoitus tarjota vain yleiset asennusohjeet. Tieto pohjautuu nykyiseen 

tietämykseemme ja kokemukseemme. Näin ollen tuotetietoja voidaan 

muuttaa, ilman ennakkoilmoitusta. Asiakasta ei ole vapautettu vastuusta 

tehdä huolellinen testi soveltuvuudesta mahdolliseen käyttötarkoitukseen. 

Asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä tekniseen tukeen asioissa, mitä 

ei ole kirjattu tuotekorttiin. Tuotteen käyttäminen on asiakkaan omalla 

vastuulla kohteissa, mitä ei ole mainittu tuotekortissa.


