
Käyttökohteet

•  PCI Pecilastic W vedeneristekalvon liimaamiseen

•  Kalvon kiinnittäminen alustaan

•  Kalvolimitysten liimaamiseen

•  PCI läpivientikappaleiden liimaamiseen

Ominaisuudet:

•  Liima kuivuu/kovettuu limityssaumoissa ja muodostaa varman 

tiiviin ”liitoksen”, mikä on ehdottoman tärkeää, että toimiva ve-

deneristyspinta saavutetaan.

•  PCI Pecilastic W Lim on luonnostaan vesitiivis, joustava ja sillä on 

erittäin hyvä ikääntymiskestävyys.

•  Voidaan levittää telalla, siveltimellä, tai kampalastalla.

PCI Pecilastic W Lim kovettuu varmasti kalvolimitysten välissä.

PCI Pecilastic W. Soveltuu kaikkiin saumoihin ja limityspintoihin, sekä nauhoituksiin.

Betonin korjaustuotteet

Pohjusteet

Kapselointi

Tasoitteet

Vedeneristeet

Laattojen kiinnitys

Laattojen saumaus

Silikonit

Luonnonkivet

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 Pecilastic W Lim
PCI Pecilastic W kalvon liimaamiseen
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Tekninen tieto

Koostumus   Modifioitu erikoissementtilaasti ja akryylidispersio

Merkintä

- Vaaralliset aineet kuljetuksessa Vaaraton

- Vaarallisia aineita koskeva asetus Neste osa, merkintää ei tarvita

    Jauhe osa on merkitty ärsyttäväksi, sisältää sementtiä

    Katso lisätietoja kohdasta ”käyttöturvallisuustiedot”

Varastointiaika   Vähintään 12kk. Varastoitava kuivassa.

    Ei saa säilyttää pysyvästi yli 30 °C lämpötilassa.

Pakkaus    6kg (3kg neste- ja 3kg jauhekomponentti)



PCI Pecilastic 

W Lim

Asennustiedot

Sekoitus    Kaada jauheosa ”nestepurkkiin” ja sekoita vispiläkoneella tasaiseksi massaksi.

Kovettumisajat*   Lattiakaivonreiät tehdään seuraavana päivänä

    

    Laatoitus voidaan suorittaa seuraavana päivänä

    

    Märkätila voidaan altistaa vesikuormitukselle 5vrk kuluttua  

    (julkisissa tiloissa 7vrk kuluttua)

Käyttöaika*   Noin 45 minuuttia sekoituksesta

Työskentelylämpötila  +5 - +25 °C (alustan ja ilman lämpötila)

*  +23 °C  ja 50% suhteellisessa kosteudessa. Korkeammat lyhentää ja matalammat pidentävää aikaa

Huomautus

•  Sekoita vain sen verran PCI Pecilastic W Limiä, kun ehdit noin 45 minuutin aikana levittää.

•  Älä koskaan lisää vettä, tai nesteosaa, kun tuote on alkanut kovettumaan.

•  Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen. Kun massa on kuivunut, puhdistus on mahdollista ainoastaan mekaanisesti.

•  Varastoi kuivassa ja jäätymiseltä suojattuna. Ei jatkuvaa säilytystä yli 30 °C

Käyttöturvallisuustieto

Jauheosa sisältää sementtiä. Kosketus kosteuden, tai veden kanssa käynnistää alkalisen reaktion, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä ja/tai 

limakalvojen palovammoja. Vakavan silmävaurion vaara. Varottava sen vuoksi aineen joutumista silmiin ja pitkäkestoista ihokosketusta. Jos 

ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos ainetta joutuu iholle, pese välittömästi saippualla ja 

runsaalla vedellä. Käytä suojakäsineitä (esim.nitriilikäsineitä, joiden sisällä puuvilla-aluskäsine) ja suojalaseja. Nieltynä hakeuduttava välittö-

mästi lääkäriin ja näytettävä pakkausseloste, tai tämä tuotekortti. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Matala kromaattipitoisuus.

Nesteosa; yleistä tietoa dispersiotuotteista

Älä anna dispersion kuivua iholle. Kuivunut dispersio poistetaan saippualla ja vedellä. Jos on olemassa roiskevaara, tulee käyttää suojalaseja. 

Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Jos silmiin jää kirvelyä useamman minuutin ajaksi, ota välittömästi yhteys 

lääkäriin.

Katso tarkemmat tiedot käyttöturvallisuustiedotteesta

 


