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PCI saumalaasti- ja silikonisaumojen hoito- ja pesuohje 
 
 
 
PCI saumalaasteissa on erittäin hyvä suoja homesieniä ja pieneliöitä vastaan ja 
hyvin huollettuna ne säilyttävät ominaisuutensa jopa koko kylpyhuoneen 
elinkaaren ajan. Saumalaasteissa on ”easy-to-clean” ominaisuus, jonka avulla 
saumojen puhdistaminen on vaivatonta.  
Sementti- ja silikonisaumojen säännöllinen puhdistaminen on erittäin tärkeää, 
jolla estetään saumoihin kertyvään likaan muodostumasta bakteeri- ja 
homekasvustoa. Puhdistuksen laiminlyönnistä aiheutuva bakteeri- ja 
homekasvusto voi jättää jälkensä myös saumoihin. Puhdistusväliin vaikuttaa mm. 
tila, tilan käyttöaste ja ilmanvaihto. 
Saumojen säännöllinen puhdistus on edellytys takuun säilymiseen.  
 

 

 

Laastisaumat PCI Nanofug saumalaastin nanoteknologiaan perustuva 

sideaine takaa, että värit eivät haalistu käytössä. PCI 

Nanofug saumalaastissa on minimaalinen veden 

imeytyminen, jolloin pinta on likaa ja vettä hylkivä. PCI 

Nanofug sisältää myös ainulaatuisia lisäaineita, joiden 

ansiosta puhdistaminen on helppoa ja vaivatonta 

(täyttää easy-to-clean ominaisuuden). 

 Happamat pesuaineet voivat vahingoittaa saumaa.  

 

 

 

Jos käytetään happamia pesuaineita, esikostuta saumat 

huolellisesti ennen pesuaineen levittämistä. Happamat 
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pesuaineet tulee huuhdella muutaman minuutin kuluttua 

levittämisestä. Käytä PCI Nanofug saumalaastin pesussa 

mieluiten neutraaleja, tai emäksisiä kaakeleiden ja 

saumojen pesuun tarkoitettuja pesuaineita. 

 

 

 PCI Nanofug Premium saumalaastin nanoteknologiaan 

perustuva sideaine takaa, että värit eivät haalistu 

käytössä. PCI Nanofug Premium saumalaasti on lähes 

vesitiivis ja imeytyminen olematonta, jolloin pinta on 

erittäin hyvin likaa ja vettä hylkivä. PCI Nanofug 

Premiumilla on superhydrofiiliset ominaisuudet, joka 

muodostaa lähes itsepuhdistuvan pinnan ja on näin ollen 

erittäin helposti puhdistettavissa. Täyttää easy-to-clean 

ominaisuuden. PCI Nanofug Premium kestää myös 

paremmin yleisesti kotitalouksissa käytettyjä happamia 

kaakeleiden ja saumojen pesuun tarkoitettuja 

puhdistusaineita ja siinä on parempi suoja tiettyjä 

homesieniä ja pieneliöitä vastaan. 

 

 

 PCI Durapox Premium epoksihartsilaasti on täysin tiivis 

ja vettä läpäisemätön, jonka vuoksi se on myös erittäin 

helposti pudistettavissa. Laastilla on myös erittäin hyvä 

kemikaalin kestävyys. Kestää monenlaisia kemikaaleja, 

happoa, lipeää, rasvaa ja öljyä. 

 

 

 

 

 

Silikonisaumat PCI Silcoferm S on homesuojattu, säävaihteluiden ja 

UV:n kestävä silikoni. Silikonilla on myös erittäin hyvä 
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lämmönkesto (-40 - +165 astetta). Sopii suoraan 

auringon paisteeseen. Kestää tavallisia puhdistus- ja 

desinfiointiaineita ja on helppo pitää puhtaana. 

 

 

 PCI Silcofug E on homesuojattu monikäyttöinen, 

säävaihteluiden ja UV:n kestävä silikoni. Silikonilla on 

myös erittäin hyvä lämmönkesto (-40 - +165 astetta). 

Sopii suoraan auringon paisteeseen. Kestää tavallisia 

puhdistus- ja desinfiointiaineita ja on helppo pitää 

puhtaana. Soveltuu myös uima-altaisiin ja altaiden 

ympäristöihin. 

 

 

   

 


