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Liitos- ja liikuntasaumojen tiivistäminen
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2

Makuasiana saumat
Ammattilaiskokit tuovat harmoniaa ja yllättäviä makuyhdistelmiä lautaselle – kullekin makunsa
mukaan. Mausteilla ja yrteillä he luovat hienoja makuvivahteita ja yhdistelevät taitavasti aineksia.
Juuri näin toimivat myös PCI:n saumaratkaisut. Ne vaikuttavat olennaisesti siihen, että jokaiseen
asuintilaan löytyy optisesti sopiva saumaväri: valitun laatan värisävynä, kontrastina sille tai muita
tilan värejä vastaavasti. Juuri makusi mukaan.
Saumaväri vaikuttaa oleellisesti laatan ja sen myötä koko tilan ilmeeseen. Vapauta täysin luovuutesi PCI Durapox® Premium Multicolor
highlight-tuotteen väripaletin äärellä ja löydä kullekin tämän maailman laatalle sopiva värisävy. Tulos: laatta ja sauma yhdistyvät
optisesti toisiinsa ja luovat sinulle yksilöllisen tilan. Tämä värivarmuus avaa sinulle täysin uusia suunnittelumahdollisuuksia,
aivan kuten mausteet jalostavat ruokalajin ja esittävät sen täysin uudessa valossa.
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Uusi logo: maksimaalinen suunnitteluvapaus
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Maksimaalisen suunnitteluvapauden tunnistat uudesta logosta, värikkäästä
perhosesta. Se merkitsee rajatonta suunnitteluvapautta ja on tunnisteena
PCI-tuotteille, joilla voit suunnitella aivan yksilöllisiä asuintiloja ja luoda
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niistä oman makusi mukaiset. Sinusta tulee näin suunnittelija, joka
N

NI

TTELUV

AP

A

loihtii jokaiseen tilaan aivan omanlaatuisen tunnelmansa, niin yksityisiin
kylpyhuoneisiin kuin hyvinvointitiloihin, olohuoneisiin, keittiöön,
suurkeittiöön, ruokailuhuoneisiin kuin uimahalleihinkin.
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PCI Durapox® Premium Multicolor

Juuri makusi
mukaan
4

Löydä jokaiseen laattaan sopiva saumalaasti ja yksilöllisen
maun mukainen saumalaastin väri
Rajattomille suunnittelumahdollisuuksille
Värikylläiset ja yhtenäiset saumapinnat
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PCI Durapox® Premium Multicolor

Rajattomat suunnittelumahdollisuudet
yksilöllisiin asuintiloihin
PCI Durapox® Premium Multicolor on saatavana kaikissa mahdollisissa
saumalaastin värisävyissä. Luovuudellesi ei aseteta enää mitään rajoja.
Epoksihartsilaastissa yhdistyvät tekniset huippuominaisuudet ja
PCI Durapox® Premiumin työstöominaisuudet rajattoman värikirjon yksilöllisiin
suunnittelumahdollisuuksiin. Sävytä saumaväri täsmälleen laatan väriin
tai löydä sopiva kontrastiväri. Rajaton värispektri merkitsee maksimaalista
suunnitteluvapautta asuintilasi järjestelyyn ja saumaamiseen. Sitä täydentää
elastinen tiivisteaine PCI Silcofug® Multicolor sopivissa värisävyissä.
Ammattimaista värineuvontaa tarjoaa sinulle PCI Colorcatch Nano (katso sivu 9).

Premium-edut
n

Kaikki saumavärit ovat mahdollisia,
aivan yksilöllisen maun mukaan

n

Hyvin notkea koostumus kuten
sementtipohjaisilla saumalaasteilla

n

Helposti puhdistuva, vastustuskykyinen
kotitalouden happamille puhdistusja siivousaineille
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PCI Silcofug® Multicolor

Silikonitiivisteaine
Multicolor-värisävyissä
Mihin saumavärisävyyn päädytkin,
PCI Silcofug® Multicolor saat aina täsmälleen
sopivan silikonivärin saumaasi.

Saumavärit määrittelevät tilasi luonteen
Saumavärin valinnalla on suuri vaikutus pinnoitteen ja koko tilan luomaan tunnelmaan.
Siten laattapinnoitteen kanssa yhteensovitetut saumavärit tekevät tilasta rauhallisen ja yhtenäisen.
Saumavärin ja laattapinnoitteen kevyesti toisistaan erottuvat värisävyt jäsentävät ja elävöittävät
pintaa, kun taas voimakkaasti vastakkaiset saumavärit korostavat laattavärin luonnetta tai voivat
myös pehmentää sitä.

Sama pinnoite, täysin toisenlainen vaikutus toisella saumavärillä

7

PCI Premium Glitter

Hienostuneet tehosteet
PCI Premium Glitter tuo saumavärin hienostuneesti esille luovilla
lisätehosteillaan. Aivan yksilöllisen maun mukaan kullan, kuparin
tai hopean värinen metallinkimallus hieno- tai karkearakeisena tuo
asuintilaan hienostuneen arvokasta designia.

Hienostuneet kimallevärit sävyinä kulta, kupari ja hopea

8

PCI Colorcatch Nano

Ammattimaista ja
asiakaslähtöistä neuvontaa
PCI Colorcatch Nano avulla löydät nopeasti ja helposti
sopivan saumavärin yksilöllisesti suunniteltuihin tiloihin.
Digitaalinen värineuvonta visualisoi sopivat väriharmoniat
sekuntinopeudella ja auttaa saavuttamaan yksilöllisiä ja
vakuuttavia ratkaisuja. Työkalu on helppokäyttöinen ja tarjoaa
perustan harmonisiin tuloksiin.

Yksilöllisiin saumauksiin ammattitaitoisen
asiakasneuvonnan ansiosta
n

Parantaa asiakaslähtöistä neuvontataitoanne

n

Ihastuttaa yksinkertaisella ja digitaalisella
värivalikoimallaan

n

Avaa teille ovet uusiin asiakassegmentteihin

PCI Colorcatch Nano
toimii yhdessä
PCI-sovelluksen
MULTICOLOR kanssa
iOSille ja Androidille.

PCl Multicolor -väriviuhka
Kaikki PCI Multicolor -värit on kuvattu kallisarvoisten
mineraalivärisävyjen pohjalta väriviuhkaan.
Tämä täydentää PCI Multicolor -paketin yhdistettynä
PCI Colorcatch Nanon kanssa.
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PCI Durapox® Premium

Ilmeikkäät värit
10

Erityisen värikylläinen yhtenäinen saumapinta
Leikittelevän helppoa – hyvin yksinkertaista saumata
Pesu ilman jäämiä PCI Durapox® Finish -viimeistelyaineella

11

PCI Durapox® Premium

Epoksihartsilaasti saumaukseen ja
laattojen asentamiseen – yhtä notkeaa
kuin sementtipohjainen saumauslaasti
Epoksihartsilaasti PCI Durapox® Premium saumautuu notkeasti kuten
sementtipohjainen saumalaasti. Sitä voi työstää mukavasti käsin
eikä saumaukseen tarvita mitään erikoistyökalua. Pieni pakkauskoko
on ihanteellinen yksityisille, 1-2 m2:n suihkuille. Erityisesti optisesti
korkealaatuisten pintojen kuten esimerkiksi laattojen, mosaiikin ja hienon
kivitavaran saumaamiseen. Kemikaalinkestävään ja vettä läpäisemättömään
seinä- ja lattiapintojen asennukseen ja saumaukseen.

Premium-edut
n

Hyvin notkea koostumus kuten
sementtipohjaisilla saumalaasteilla

n

Pesu ilman jäämiä PCI Durapox® Finish

n

Upeat 17 värisävyä yksilölliseen designiin

n

Erittäin helppo puhdistaa Easy-to-clean
-vaikutuksen ansiosta ja vastustuskykyinen
kotitalouksien happamia pesu- ja puhdistusaineita
vastaan

PCI Durapox® Finish

Pesuaine epoksihartsilaasti
n

500 ml:n sumutepullo (juokseva)

n

750 g:n purkki (tiiviste lisättynä
pesuveteen)
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PCI Durapox® Premium saumavärimallisto
Valkoiset, harmaat ja mustat sävyt

Ruskean sävyt
Uutuus

01 kirkkaanvalkoinen

11 jasmin

Uutuus
43 pergamon

02 bahamabeige

23 vaaleanharmaa

03 karamelli

Uutuus
16 hopeanharmaa

55 pähkinänruskea

21 harmaa

57 kauriinruskea

22 hiekanharmaa

05 keskiruskea

31 sementinharmaa

41 tummanruskea

Uutuus

19 basaltti

47 antrasiitti

40 musta

Painatuksesta johtuvat väripoikkeamat ovat mahdollisia
Sauman leveys 1-20 mm
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PCI Nanofug® Premium

Laaja-alaista
kauneutta
14

Hieno pinta ja loistava saumojen väritys erittäin korkeine
optimisine vaatimuksineen
28 erilaisessa värisävyssä
Erittäin helppo puhdistaa

15

PCI Nanofug® Premium

Muuntuva ja joustava
saumauslaasti kaikille
laatoille ja luonnonkiville
PCI Nanofug® Premium on todellinen monitaituri. Sitä suositellaan myös
optisesti erittäin vaativaan saumaukseen. Premium-saumalaasti soveltuu
täydellisesti lajiltaan ja muodoltaan kaikenlaisille laatoille ja luonnonkiville.
Ainutlaatuisen, optisista ja teknisistä ominaisuuksista muodostuvan
lisäarvon ansiosta se on varma valinta työn teettäjälle ja suunnittelijalle.

Laaja valikoima saumavärejä tarjoaa sopivia suunnittelumahdollisuuksia jokaiselle optiikalle
ajankohtaisiin trendeihin sovitettuina, erityisesti laattapinnoitteiden trendikkääseen puu- ja
betonioptiikkaan. Maanläheiset sävyt sopivat yhteen modernien puuta imitoivien laattapintojen
kanssa. Harmaat ja mustat sävyt sopivat trendikkäisiin, harmaansävyisiin laattaoptiikkoihin ja
betonioptiikkaan. Niinpä laattapinnoitteet PCI Nanofug® Premium -saumalaastin kanssa ovat hyvä
vaihtoehto kaikkialle, minne toivotaan puulta näyttäviä luonnon inspiroimia pintoja, myös kosteisiin
tiloihin. Näin saavutetaan kestävän kaunis ja hygieeninen lopputulos. Uusien värisävyjen myötä
saadaan toisiinsa sovitettuja sävyjä 28 saumavärin väriharmoniassa; niin ruskean sävyjä kuin
myös valkoisen, harmaan ja mustan sävyjä.

Premium-edut
n

Hieno pinta ja loistava saumojen väritys
erittäin korkeine optimisine vaatimuksineen

n

Pitkä, noin 40 minuutin työstöaika
ja aikaisempi kävelykelpoisuus noin
2 tunnin kuluttua

n

Parempi suojaus tiettyjä homesieniä

n

Erittäin helppo puhdistaa Easy-to-clean

ja pieneliöitä vastaan
-vaikutuksen ansiosta ja vastustuskykyinen
kotitalouksien happamille pesu- ja
puhdistusaineille.
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PCI Nanofug® Premium -saumavärimallisto
Valkoiset, harmaat ja mustat sävyt

Ruskean sävyt

20 valkoinen

11 jasmin

43 pergamon

12 anemone

44 topas

27 jurabeige

23 vaaleanharmaa

02 bahamabeige

16 hopeanharmaa

53 okra

18 Manhattan

03 karamelli

21 harmaa

54 vaahtera

22 hiekanharmaa

55 pähkinänruskea

31 sementinharmaa

56 maanruskea

19 basaltti

57 kauriinruskea

47 antrasiitti

05 keskiruskea

Uutuus
Uutuus
Uutuus
Uutuus

Uutuus

Uutuus

61 liuskakivenharmaa

58 mahagoni

40 musta

59 mokka

Uutuus

41 tummanruskea

Uutuus
60 mustanruskea

Painatuksesta johtuvat väripoikkeamat ovat mahdollisia
Sauman leveys 1-10 mm
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PCI Nanofug®

Esteettinen kaikissa
ympäristöissä

18

Saumoille, joilla on korkeat optiset vaatimukset
Ihanteellinen kivitavaralle ja keramiikalle
17 erilaisessa värisävyssä
Vettä ja likaa hylkivä pinta

19

PCI Nanofug®

Muuntuva ja joustava
saumalaasti erityisesti kivitavaraja keramiikkalaatoille
Klassikko PCI Nanofug® on kehitetty monikäyttöiseksi saumauslaastiksi,
jolla on korkeat optiset vaatimukset. Kuitenkin todella vailla vertaa se
on kivitavaran kanssa. Notkea saumauslaasti vakuuttaa kevyellä ja
notkealla työstöprofiilillaan, se on helppo puhdistaa ja soveltuu myös
voimakkaaseen kosteusaltistukseen.

Edut
n

käyttömukava työstöprofiili

n

vettä ja likaa hylkivä pinta

n

erittäin helppo puhdistaa Easy-to-clean
-vaikutuksen ansiosta
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PCI Nanofug® -saumavärimallisto
Valkoiset, harmaat ja mustat sävyt

Ruskean sävyt

20 valkoinen

11 jasmin

43 pergamon

12 anemone

44 topas

02 bahamabeige

23 vaaleanharmaa

03 karamelli

16 hopeanharmaa

05 keskiruskea

18 Manhattan

41 tummanruskea

21 harmaa

31 sementinharmaa

19 basaltti

47 antrasiitti

40 musta

Painatuksesta johtuvat väripoikkeamat ovat mahdollisia
Sauman leveys 1-10 mm
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Suosituksia, jotka
helpottavat työtäsi
Käyttösuositus sementtipohjaisilla saumalaasteilla
PCI Nanofug® Premium vai PCI Nanofug®? Oikean saumalaastin valinta
riippuu erilaisista kriteereistä. Mainitut laastit ovat monikäyttöisiä,
mutta niillä on yksilöllisiä vahvuuksia. Niinpä PCI Nanofug® Premium
yhdistyy ainutlaatuisesti optisten ja teknisten ominaisuuksien tuottama
lisäarvo ja se on aina varma valinta.
Seuraavasta taulukosta saat apua oikean sementtipohjaisen saumalaastin
valintaan käytettävistä materiaaleista riippuen.

Pinnoite / joustava saumalaasti

hienokivitavara

kivitavara

keramiikka

luonnonkivi

PCI Nanofug® Premium

++

++

+

++

PCI Nanofug®

+

++

++

–

++ ihanteellinen

+ soveltuu

– ei sovellu

Järjestelmäsuositus
Sauma kruunaa loppusilauksena asennetut laattatai luonnonkivipinnat ja luo olennaisesti pinnoitteen
ja tilan ilmeen. PCI:n avulla olet jo pohjustuksesta
alkaen varman päällä. Järjestelmämme kattavat
kaikki työvaiheet turvalliseen asennukseen.
Fliese Universal ja Naturstein Universal
-järjestelmien ohessa tarjoamme myös erityisiä
järjestelmäratkaisuja esimerkiksi uimahalleihin ja
parvekkeille.
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Liitos- ja liikuntasaumojen
tiivistäminen
PCI Silcofug® Multicolor

Elastinen tiivistysaine sisälle ja ulos
n

Torjuu altistusta sienille ja homeelle tiivistysaineessa

n

Erittäin hyvät työstöominaisuudet

n

Happamasti verkkoutuva, 390 väriä, vertaa PCI Durapox® Premium Multicolor

PCI Silcofug® E

Elastinen tiivistysaine sisälle ja ulos
n

Torjuu altistusta sienille ja homeelle tiivistysaineessa

n

Kestävä kotitalouden puhdistusaineita ja desinfiointiaineita vastaan

n

Happamasti verkkoutuva, 28 väriä

PCI Silcoferm® S

Monikäyttöinen silikoni sisä- ja ulkokäyttöön
n

Säänvaihteluiden ja UV-säteilyn kestävä – ideaalinen ulkotiloihin

n

Kestää tavallisia puhdistus- ja desinfiointiaineita – saumat on helppo pitää puhtaana

n

Lähes hajuton – soveltuu hyvin saumauksiin suljetuissa tiloissa

PCI Carraferm®

Silikonitiivisteaine luonnonkiville
n

Ei aiheuta reuna-alueiden värjäytymistä

n

Ihanteellinen liitos- ja liikkuvien saumojen sulkemiseen, myös värjäytymisherkissä luonnonkivissä

n

Neutraalisti verkkoutuva

Ohjeita värin määritykseen
PCI-saumavärit valmistetaan väritoiveenne mukaisesti. Vaikka te ja me olemme mahdollisimman huolellisia,
voi kuitenkin esiintyä vähäisiä väripoikkeamia halutusta alkuperäisestä värisävystä, mikä johtuu kuvaruudun
poikkeamista näytöllä, työstötekniikoista tai erilaisista tuotantoeristä. Erilaiset valon vaikutukset valmiiksi
rakennettuun pinnoitemateriaaliin on otettava huomioon väriä valittaessa. Jos olet epävarma, kannattaa
tehdä testisaumaus tai vertailla saumaväriviuhkaan. Saumaväriviuhkat valmistetaan alkuperäismallien
perusteella. Painatuksesta johtuen voi kuitenkin esiintyä vähäisiä värieroja.
PCI Augsburg ei vastaa mittausvirheistä tai PCI Colorcatch Nano -tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä.
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