Betonin korjaustuotteet

PCI Pecitape silent

Pohjusteet
Kapselointi

Itseliimautuva reunanauha äänisiltojen välttämiseksi

Tasoitteet
Vedeneristeet
Laattojen kiinnitys
Laattojen saumaus
Silikonit
Luonnonkivet
Askeläänieristys

Sovellusalueet
• Sisäkäyttöön.
• Betonipintaiset lattiat (raakabetoni), kelluvat päällysteet, erotuskerroksen päällykset, puiset lankku- ja lastulevylattiat, vanhat
keraamiset ja luonnonkivilattiat.
• Äänisiltojen välttämiseksi lattian/seinän liitäntäaluella, käsiteltäessä juoksevia lattiatasoitteita (esim. PCI Periplan, PCI Periplan Fein),
kiinteitä kittiaineita, samoin kuin laattaliimoja (esim. PCI Flexmörtel, PCI Nanolight, PCI Nanoflott light) tai parketti- ja päällysteliimoja, jotka sopivat kaikille alustoille.
• 3-pistekiinnityksen välttämiseksi joustavissa liitossaumoissa.
• Sopii erityisesti korjaustöihin.

Tuoteominaisuudet
• Lahoamaton polyeteenivaahto.
• Sopii puhtaille pinnoille, itsekiinnittyvä; siten yksinkertainen ja
turvallinen käsitellä.
• Estää äänisiltojen muodostumisen ”asemointipaikkojen” avulla,
tasaus- ja valulaasti eivät pääse puskusaumaan.
• Erittäin alhaiset päästöt PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

Itsekiinnittyvällä PCI Pecitape Silent -reunanauhalla äänisiltojen muodostuminen voidaan estää helposti ja tehokkaasti

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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TEKNISET TIEDOT
Materiaali
Materiaalitekniikka
Materiaali			Kuitukangaslaminoitu polyeteenivaahtonauha,
				
itseliimautuva toiselta puolelta, suojakalvo liimapuolella
Väri				oranssi
Paksuus				5 mm
Kokonaiskorkeus/			90/50/40 mm
reunanauhan korkeus/
itsekiinnittyvän alueen korkeus
Säilyvyys			
n. 12 kuukautta
Varastointi			
viileässä ja kuivassa tilassa
Toimitustapa			
Pakkauksessa 5 rullaa à 20 m, Tuotenro /EAN testi 853/9

Pinnan esikäsittely
• Puhdista työstettävä pinta huolellisesti ja poista seinän/lattian
siirtymäalueella oleva lika tai karkeat kuopat.
• Pohjusta siistitty ja puhdas alusta materiaalipohjaan sopivalla
PCI-pohjusteella asiaankuuluvan teknisen tiedotteen mukaisesti
Anna pohjusteen kuivua.

Käyttö
1.
2.

3.
4.
5.

Poista PCI Pecitape Silent pakkauksesta, avaa rulla ja valitse
tarvittava pituus.
Poista liimapinnan suoja ja liimaa PCI Pecitape Silent puhtaalle lattiapinnalle painamalla napakasti. Varmista, että teippi
kiinnitetään kulmiin varovasti.
Reunaeriste liitetään sisä- ja ulkokulmiin saumattomalla puskuliitoksella ja teipataan teipillä (esim. Tesa Krepp).
Välittömästi tämän jälkeen voidaan levittää juokseva lattitasoite, kiinteä kittiaine ja laatat tai muut päällysteet.
Leikkaa PCI Pecitape Silentin ylimääräiset reunat vasta, kun
laattapäällysteiden ja muut lattiapinnan asennustyöt on
saatu päätökseen, jotta myöhemmin esimerkiksi sokkelilaatat
voidaan kiinnittää tai liimata lattian viereiseen seinään.

Huomioi
• Pinnan on oltava puhdas, kiinteä ja vakaa.
• Asenna PCI Pecitape Silent ilman esikuormitusta.
• Asennuksen jälkeen nauhaa ei voida poistaa pinnasta ehjänä.

PCI Pecitape
silent

Palvelut arkkitehdeille ja suunnittelijoille
Tulemme mielellämme esittelemään järjestelmää toimistollenne
ja toimitamme pyynnöstänne järjestelmästä lisämateriaalia
Ottaen huomioon, että tuotteidemme käyttöolosuhteet ja käyttöalueet vaihtelevat huomattavasti,
tämän teknisen tiedotteen tarkoitus on antaa vain yleiset käyttöohjeet. Nämä tiedot perustuvat nykyisiin
tietoihimme ja kokemukseemme. Asiakasta ei vapauteta huolellisen testauksen velvoitteesta koskien
soveltuvuutta ja käyttötarkoitusta. Asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä tekniseen tukeen koskien
sovellusalueita, joita ei ole nimenomaisesti mainittu teknisessä tiedotteessa kohdassa ”Soveltamisalat”
Tuotteen käyttö teknisen tiedotteen mukaisten sovellusalueiden ulkopuolella ilman aiempaa konsultointia
BestLevel Oy:n kanssa ja siitä johtuvat mahdolliset vahingot ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla. Kaikki
kuvauksia, piirustuksia, valokuvia,
tietoja, suhdelukuja, painomääriä mm. tässä mainittuja tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä ne edusta tuotteen sopimuksen mukaista ehtoa. Tuotteidemme vastaanottaja on yksin
vastuussa mahdollisten omistusoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja säännöksien noudattamisesta. Viittaus muiden yritysten kauppanimiin ei ole suositus, eikä se sulje pois samantyyppisten tuotteiden
käyttöä. Tietomme kuvaavat vain tuotteittemme ja palveluidemme laatua eivätkä ne ole takuita. Vastuu
hyväksytään tiedotteittemme epätäydellisistä tai virheellisistä tiedoista vain silloin, kun se johtuu tarkoituksenmukaisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuotevastuulakien mukaisia vaatimuksia. Kaikkiin liiketoimiin sovelletaan myynti- ja toimitusehtoja.

Tekniset tiedot Nro. 460, Saksankielinen painos marraskuu 2018; viimeisin painos on aina saatavilla
internetissä osoitteessa: www.pci-augsburg.de
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