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Kompakti mutta silti täydellinen: PCI:n 

luonnonkivijärjestelmän päämallistossa ovat vain 

tärkeimmät tuotteet, ja se tarjoaa kaiken tarvitsemasi. 

Päämallisto kattaa valtaosan jokapäiväisistä 

luonnonkivien asetteluun liittyvistä haasteistasi tuotteen 

luotettavuudesta, käyttömukavuudesta tai ulkoasusta 

tinkimättä.

Kompaktin, täydellisesti harmonisoidun päämalliston 

ansiosta jälleenmyyjät ja laatoittajat löytävät oikean 

tuotteen helpommin kuin koskaan ennen. Suoritettavasta 

tehtävästä riippumatta – olipa kyseessä pohjustus, 

tasoitus, vedeneristys, asettelu tai saumaus.

KIEHTOVA LUONNONKIVI — 
ELÄVÄ MATERIAALI!
PCI:n luonnonkivijärjestelmän päämallistolla  

voitat kaikki luonnonkivien asetteluun  

liittyvät haasteet.

PCI:n luonnonkivijärjestelmän päämallisto auttaa 

sinua näkemään yleiskuvan samalla kun se antaa 

kohdennetumpia neuvoja. Rakennustyömailla päämallisto 

parantaa tehokkuutta ja luotettavuutta. Jos sinulla on 

kysyttävää, PCI:n palvelutiimi on aina käytettävissä 

antamaan asiantuntevia neuvoja. Mitä muuta voisi enää 

kaivata?
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POHJUSTUS

Pohjuste on erittäin tehokas komponentti

mihin tahansa asetteluprojektiin.

Se luo kirjaimellisesti perustan uusille

projekteille tai kunnostusprojekteille.
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Sinisen signaalivärinsä ansiosta PCI Gisogrund takaa tarkan 

päällystämisen. 

Ominaisuudet

	■ Parantaa alustojen lujuutta ja kiinteyttä ja auttaa 

parantamaan laattojen, laastin ja kalvon tarttumista

	■ Voidaan laimentaa vedellä; muodostaa luotettavan 

sidoksen. PCI:n kiinnityslaastit tarttuvat tiukasti  

PCI Gisogrundilla pohjusteettuihin pintoihin

	■ Suojaa kalsiumsulfaattitasoitteita /anhydriittitasoitteita 

ettringiitin muodostumiselta

PCI GISOGRUND

ENEMMÄN  
KUIN PELKKÄ POHJUSTE
Suojaava happopohjuste seinille ja lattioille

PCI Gisogrund, suojaava happopohjuste, on todellinen 

kaikenkattava tuote. Se suojaa tasoitusyhdisteitä ja 

ohutkerroslaastia nopealta kuivumiselta, pidentää 

avointa aikaa, parantaa tarttumista ja estää kutistumisen 

aiheuttamien halkeamien muodostumisen. Sisä- ja 

ulkotiloihin, seinille ja lattioille.

Edut

	■ Pakkasenkestävä -10 °C:een asti, helpottaa varastointia 

ja kuljetusta

	■ Toimii kosteussulkuna, sopii erityisesti suurille laatoille

PCI Gisogrund 404, jossa on violetti signaaliväri, takaa tasoitusyhdisteiden 

ja asetusmateriaalien vahvan kiinnittymisen alustaan.

Imukykyisille ja ei-imukykyisille alustoille tarkoitettu 

PCI Gisogrund 404 -happopohjuste on osoittanut 

arvonsa sekä sisä- että ulkotiloissa, ei ainoastaan 

anhydriitti-, mastiksiasfaltti- ja magnesiittitasoitteissa, 

lattian tasoitusyhdisteissä ja laattaliimoissa, vaan myös 

tasoitusyhdisteillä ja laattaliimoilla päällystettävissä 

keraamisissa laatoissa tai puisessa lattianpäällysteessä, 

lastulevyissä tai OSB-levyissä.

Edut

	■ Yleiskäyttöön – sopii mille tahansa alustalle  

laimennusasteesta riippuen

	■ Työskentely voidaan aloittaa jo noin  

30 – 60 minuutin kuluttua

	■ Erityinen pohjuste herkillä alustoilla käytettäville 

tasoitusyhdisteille

Ominaisuudet

	■ Voidaan laimentaa vedellä ja mukauttaa alustan 

imukykyyn

	■ Korkea tartuntalujuus, luotettava päällysteiden ja 

tasoitteiden kiinnittyminen alustaan

PCI GISOGRUND 404

ERINOMAISEEN  
POHJUSTAMISEEN
Happopohjuste imukykyisille ja imukyvyttömille alustoille

Valmistelu Valmistelu
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TASOITTAMINEN

Ihannetapauksessa tasoittaminen on nopeaa ja 

yksinkertaista ja tasoitusyhdisteen on varmistettava 

sileä, tasainen pinta.

PCI Periplan ja PCI Pericret täyttävät nämä vaatimukset, 

ovat helppokäyttöisiä ja niitä voidaan käyttää 

monenlaisiin tarkoituksiin.
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Ominaisuudet

	■ Itsetasoittuva: mahdollistaa vaivattoman 

asennuksen

	■ Nopea kovettuminen: laatoitus voidaan  

tehdä jo noin kolmen tunnin kuluttua

	■ Kerroksen paksuus 2 – 30 mm  

tai 2 – 10 mm mastiksiasfalttitasoitteissa

PCI Periplan: karkeiden, epätasaisten betonilattioiden, 

sementti- ja kalsiumsulfaattitasoitteiden (myös 

lämmitettävien tasoitteiden), lämmittämättömien 

mastiksiasfalttitasoitteiden ja keraamisten päällysteiden 

tasoitukseen ja korjaukseen ennen pinnoitteiden,  

kuten keraamisten laattojen ja luonnonkiven, asentamista.  

Kuivien sisätilojen tasoittamiseen.

Edut

	■ Vähäpölyinen puhtaisiin ja siisteihin kunnostustöihin

	■ Nopea kovettuminen nopeaan rakentamisen 

edistymiseen

	■ Voidaan käyttää yksinkertaisesti ja tehokkaasti 

pumpulla

Ennen päällysteen asettamista lattia voidaan tasoittaa tehokkaasti ja 

taloudellisesti PCI Periplanilla.

PCI PERIPLAN

EPÄTASAISUUKSIEN 
TASOITTAMINEN
Tasoitusyhdiste pinnoitteiden alle

PCI Pericret on kaikenkattava tasoite lattioille, 

seinille ja kattopinnoille sekä sisä- että ulkotiloissa. 

Tämä tasoitusyhdiste sopii betonista, muurauksen 

avulla, kalkkisementistä ja sementtirappauksista, 

kipsilevystä ja kipsilaastista valmistetuille alustoille 

sekä olemassa oleville keraamisille päällysteille. 

Ihanteellinen perus- tai tasoitusrappaukseen, ennen lujan 

hankauksen- ja naarmunkestävän pintatasoituksen, tai 

polymeerimodifioidun rappauksen levittämistä tai laatta- 

ja luonnonkivipäällysteiden asettamista. Soveltuu myös 

betonilattioiden ja sementtitasoitteiden tasoitukseen, 

kaltevien tasoitettujen alueiden valmistamiseen ja 

PCI PowerBoard HR-vaahtomuovitukielementtien 

kiinnittämiseen.

Edut

	■ Nopea sitoutuminen, voidaan laatoittaa noin 2 tunnin 

kuluttua

	■ Monipuolinen ja hyvät työstö-ominaisuudet

	■ Kerrospaksuus: 3 – 50 mm

Ominaisuudet

	■ Vesitiivis, kestää erilaisia sääolosuhteita ja pakkasta, 

voidaan käyttää eri käyttötarkoituksiin sisä-  

ja ulkotiloissa

	■ Tasoitteeseen lisätään vettä, mikä luo kermaisen  

ja toimivan koostumuksen, helppo levittää

	■ Kovettuu ilman ylimääräistä rasitusta

PCI Pericret on helppo levittää sen erittäin kermamaisen koostumuksen 

ansiosta.

PCI PERICRET

NOPEA JA MONIPUOLINEN  
TASOITTAMINEN
Tasoitusyhdiste lattioille, seinille ja kattoon

Tasoittaminen Tasoittaminen
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VEDENERISTYS

Suihku- ja märkätiloja voidaan käyttää turvallisesti,  

kun laatta-, tai luonnonkivipäällysteiden alle asennetaan 

toimiva vedeneristys. Tällaisiin projekteihin  

PCI tarjoaa ratkaisuja, jotka eivät ole ainoastaan  

nopeita ja helppokäyttöisiä, vaan myös luotettavia.
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MEETS NEW

WATERPROOFING 

STANDARD

MEETS NEW

WATERPROOFING 

STANDARD

Ominaisuudet

	■ Halkeamien silloitus, erittäin luotettava, jos alustaan 

kehittyy halkeamia myöhemmässä vaiheessa

	■ Kovettuu halkeilematta; pinnoite ei halkea tai lohkea

	■ Muodostaa turvallisen sidoksen; erityistä pohjustetta 

tai sitoutuvaa tartunta-ainetta ei tarvita

	■ Nurkkanauhojen ja läpivientikappaleiden optimaalinen 

kiinnittyminen

	■ Pieni kulutus: 2,5 kg / m², kuivakalvon paksuus 2 mm

PCI Seccoral 1K on markkinoiden kätevin 

yksikomponenttinen joustava sementtipohjainen 

vedeneriste. Erityisen raaka-aineyhdistelmänsä 

ansiosta vedeneristeen koostumus on erittäin pehmeä 

ja kermamainen. Sitä voidaan levittää seiniin ja lattioille 

todella vaivattomasti, hyvin pienellä voimalla.  

Ainutlaatuisen materiaalin koostumuksen ansiosta levitys 

tapahtuu paljon nopeammin.

Edut

	■ Erittäin mukava työstää erittäin kermaisen 

koostumuksen ja pitkän työskentelyajan ansiosta

	■ Nopea sitoutuminen, voidaan päällystää jo noin viiden 

tunnin kuluttua

	■ Lähes hajuton, miellyttävä tunnelma levityksen ja käytön 

aikana

Erittäin kermaisen koostumuksensa ansiosta PCI Seccoral 1K tarjoaa 

korkeimman käyttömukavuuden, joten saavutat uuden ensiluokkaisen 

laadun ja säästät aikaa.

PCI SECCORAL 1K

KÄTEVÄN VEDENERISTYKSEN
UUSI KOKEMUS
Joustava hyvin tarttuva vedeneriste keraamisten päällysteiden alle,  

parvekkeille, terasseille ja suihkualueille

Joskus asiat on vain tehtävä nopeasti.  

PCI Seccoral 2K Rapid, vedeneriste voidaan päällystää 

laatoilla tai luonnonkivellä jo noin neljän tunnin kuluttua. 

Aineella on kuitenkin pitkä työskentelyaika, mikä takaa 

kätevän levityksen. Tämä ominaisuus on erityisen 

hyödyllinen saneerauskohteissa, joihin kohdistuu usein 

huomattavia ajallisia paineita.

Hyväksytty ja sertifioitu käytettäväksi märkätilojen ja uima-

altaiden vedeneristämiseen.

Edut

	■ Nopea sitoutuminen, voidaan päällystää laatoilla tai 

luonnonkivellä noin neljän tunnin kuluttua

	■ Erittäin kätevä käyttää kermaisen materiaalin 

koostumuksen ja pitkän työskentelyajan ansiosta

Ominaisuudet

	■ Eristysominaisuudet, vähentää rasitusta, voidaan 

levittää sementtitasoitteen päälle heti, kun se on kävelyn 

kestävä

	■ Erittäin kermainen koostumus, voidaan levittää 

siveltimellä tai lastalla

	■ Pehmeä, kermainen koostumus tekee levityksestä 

vaivatonta

	■ Hajuton, ei epämiellyttäviä tai ärsyttäviä höyryjä

Nopea ja luotettava, standardien mukainen vedeneriste –  

PCI Seccoral 2K Rapid.

PCI SECCORAL 2K RAPID

NOPEA  
VEDENERISTYS
Nopeasti kuivuva vedeneriste keraamisten laattojen ja 

luonnonkivipäällysteiden alle

Vedeneristys Vedeneristys
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MEETS NEW

WATERPROOFING 

STANDARD

MEETS NEW

WATERPROOFING 

STANDARD

Ominaisuudet

PCI Pecitape WDB – akustisesti eristävä kylpyammeen 

tiivistysteippi kylpyammeisiin ja suihkualueille

	■ Kylpyammeiden ja suihkualueiden reunojen 

tiivistämiseen seinää vasten

	■ Kestävä, luotettava vesieste silikonisaumojen takana

	■ Akustisella eristysnauhalla tehokkaaseen akustiseen 

eristykseen

	■ PCI Pecitape Protect -viiltosuojanauha voidaan myös 

integroida 

Ominaisuudet 

PCI Pecitape Protect – viiltosuojanauha kaikille kaikkien 

elastisten tiivistysmassojen taustaksi

	■ Estää vedeneristyksen vaurioitumisen, kun silikonit 

poistetaan

	■ Sopii kaikenlaisiin liikuntasaumoihin

	■ Itsekiinnittyvä nauha varmistaa turvallisen  

kiinnittymisen seinä – seinäsaumoihin  ja  seinä–

lattiasaumoihin

Erityiset läpivienti- ja nurkkakappaleet ja 

vedeneristysnauhat suojaavat kriittisiä kohtia, kuten 

seinien ja lattioiden välisiä siirtymiä. Valikoima sisältää 

uuden tuotteen, kylpyammeen PCI Pecitape WDB 

-tiivistysteipin.  

Se on testattu PCI:n vedeneristysjärjestelmässä ja se 

sisältyy järjestelmän märkätilasertifikaattiin.

Nurkissa vedeneristeen voi suojata PCI Pecitape Protect 

– viiltosuojanauhalla, joka estää vedeneristeen ja nauhan 

(esim. PCI Pecitape WDB) vioittumisen silikonin vaihdon 

yhteydessä. 

 

Edut

	■ Suuri joustavuus

	■ Testattuja lisäetuja, kuten äänieristys ja viiltosuojaus

	■ Luotettava, testattu Testattu ja osa  

PCI vedeneristysjärjestelmää

Pecitape WDB – ainoa rakennusviranomaisten yleisen hyväksynnän saanut 

kylpyammeen tiivistysteippi.

PCI PECITAPE -TUOTESARJA

LUOTETTAVA, STANDARDIEN 
MUKAINEN VEDENERISTYS
Joustava vedeneristysjärjestelmä keraamisten- ja luonnonkivilaattojen ja 

luonnonkivipäällysteiden alle parvekkeille, terasseille ja suihkutiloihin

Keraamisten päällysteiden alle suihkualueille ja 

kylpyhuoneisiin tarkoitettua PCI Lastogum vedeneriste 

voidaan levittää lattiaan ja seinälle telalla, siveltimellä, tai 

lastalla. Tämä tuote on kehitetty erityisesti märkätiloihin, 

joiden vesialtistusluokka on W0-I, W1-I tai W2-I. 

Se suojaa luotettavasti kosteusherkkiä mineraalialustoja ja 

muita imukykyisiä alustoja, kuten kipsilaasteja, kipsilevyjä, 

kipsikuitulevyjä, kipsilevyjä, lastulevyjä ja anhydridisiä 

tasoitteita.

Edut

	■ Nopea sitoutuminen: voidaan päällystää jo noin 2 tunnin 

kuluttua

	■ Paikan päällä voidaan suorittaa standardien mukainen 

pinnoitteen paksuuden vaurioittamaton tarkastus

Ominaisuudet

	■ Vedenkestävä, suojaa kosteusherkkiä alustoja

	■ Joustava, mukautuu rasituksiin, alustan 

muodonmuutoksiin, lämpötilan vaihteluihin ja tärinään

	■ Halkeamien silloitus, erittäin luotettava, jos alustaan 

kehittyy halkeamia myöhemmässä vaiheessa

PCI Lastogum levitetään alustalle kahdessa kerroksessa telalla,  

pensselillä tai lastalla.

PCI LASTOGUM

NOPEA  
VEDENERISTYS
Vesitiivis, joustava vedeneriste keraamisten laattojen alle  

suihkutiloihin ja kylpyhuoneisiin

Vedeneristys Vedeneristys
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SEINÄN / LATTIAN 
LAATOITUS  
Luonnonkivimateriaalit asettavat erityisiä haasteita 

kiinnityslaasteille – erityisesti suuria laattoja käytettäessä.

PCI:n ratkaisut takaavat kestävän kiinnittymisen ja estävät

värinmuutokset ja rapautumisen – sekä sisä- että 

ulkotiloissa.
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Keskiohutkerroslaasti luonnonkivipäällysteille ja täysin lasitetuille päällysteille

PCI Carrament, joustava kiinnityslaasti levitetään 

käyttämällä sopivan kokoista kampalastaa.  

Laasti kiinnittyy betoniin, sementtilaastiin ja 

sementtirappaukseen ilman esikastelua tai pohjustamista. 

Tämä tuote soveltuu luonnonkivilaattojen ja suurten 

täysin lasitettujen laattojen laatoittamiseen sekä 

epäsäännöllisten alustojen tasoitukseen ennen 

laatoittamista.

Edut

	■ Sopii erityisen hyvin suurille keraamisille laatoille 

tehokkaan kiteisen veden sitomisen ansiosta

	■ Joustava, kompensoi lämpötilan ja rasituksen vaihtelut 

alustasta

	■ Nopea sitoutuminen, vähentää kosteuden 

tunkeutumista materiaaliin asennuksen aikana, estää 

rapautumisen

Ominaisuudet

	■ Parantaa alustan lujuutta ja kuormankantokykyä sekä 

lisää laattojen, laatan ja vedeneristekalvon tarttuvuutta

	■ Varma tartunta, PCI:n liimalaastit kiinnittyvät 

luotettavasti PCI Gisogrundilla pohjusteettuihin pintoihin

	■ Suojaa kalsiumsulfaatti- / anhydriittitasoitteita ettringiitin 

muodostumiselta

Luonnonkivipäällysteet voidaan asettaa turvallisesti 

keskiohutlaastikerrokseen PCI Carramentin avulla. 

PCI CARRAMENT

IHANTEELLINEN  
SUURILLE LAATOILLE

Polymeerimodifioitu PCI Carraflex on tuote, jonka avulla 

voi luotettavasti asettaa kalibroidut luonnonkivipäällysteet 

ohueen laastikerrokseen. Valkoinen väri estää 

liimakerrosta näkymästä läpikuultavien laattojen, 

erityisesti valkoisesta marmorista valmistettujen ja 

vaaleiden päällysteiden (kuten Solnhofen-laatat ja Jura-

marmori) läpi, jos käytetään voitelu- / kelluntamenetelmää. 

Edut

	■ Polymeerimodifioitu, takaa erinomaisen kiinnittymisen 

jopa imukyvyttömiin luonnonkiviin, kuten graniitteihin tai 

kvartsiitteihin

	■ Toimiva koostumus – helppo levittää

	■ Valkoinen, liimakerros ei näy vaaleiden ja läpikuultavien 

luonnonkivien läpi

Ominaisuudet

	■ Täyttää luokan C2 FT S1 vaatimukset standardin  

DIN EN 12004 mukaisesti

	■ Nopea asetusaika, lattianpäällysteellä voidaan kävellä ja 

se voidaan saumata noin 6 tunnin kuluttua

	■ Kestää -20 °C – +80 °C:n lämpötiloja

PCI Carraflex – luotettava vaaleiden luonnonkivien ja valkoisen marmorin 

asetteluun voitelu- / kelluntamenetelmällä.

PCI CARRAFLEX

ERINOMAINEN  
VALKOINEN KIINNITYSLAASTI
Joustava ohutkerroslaasti luonnonkiville

Luonnonkivien asettaminen seinille ja lattioille Luonnonkivien asettaminen seinille ja lattioille
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Ominaisuudet

	■ Sisältää trassia – vähentää kalkin rappeutumista

	■ Säädettävissä, voidaan käyttää myös 

kosketuskerroksena

	■ Kestää kulutusta – kestää pysyvästi kulumista ja 

mekaanista rasitusta

	■ Kestää pakkasta ja tiesuolaa

Erikokoisia ja -paksuisia laattoja ja tiiliä voidaan asettaa  

PCI Carrarocilla paksukerroksisella menetelmällä.

PCI CARRAROC

PAKSUPETIKIINNITYS 

Luonnonkivien asettamiseen

PCI Carraroc soveltuu erityisesti sellaisten luonnonkivien 

sekä luonnonkivisten seinien, askelmien ja reunakivien 

asentamiseen, joissa tarvitaan paksumpaa laastikerrosta 

materiaalin muodon ja luonteen vuoksi.

Trassia sisältävä kerroslaasti kestää pysyvästi erilaisia 

sääolosuhteita ja mekaanista rasitusta, huurretta ja 

tiesuolaa, ja sitä voidaan säätää joustavasti – jopa 40 mm:n  

paksuiseksi laastikerrokseksi.

Edut

	■ Soveltuu erityisesti pinnaltaan epätasaisten ja 

paksujen laattojen asettamiseen paksukerroksisella 

menetelmällä

	■ Erittäin joustava – voidaan käyttää 5 – 40 mm:n 

paksuisissa laastikerroksissa

	■ Suojaa tehokkaasti rapautumista ja tahroja vastaan

Luonnonkivien asettaminen seinille ja lattioille
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SAUMAUS
Tarvitsemiisi ensiluokkaisiin luonnonkivilaattojen  

saumoihin sopivat erinomaiset saumauslaastit,  

jotka takaavat kestävyyden ja kauniin ulkoasun.  

PCI:n saumausmateriaaleilla olet aina turvassa.
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Ominaisuudet

	■ Parempi suoja tietyntyyppisiä homeita ja mikro-

organismeja vastaan

	■ Helppo puhdistaa, kestää happamia/desinfoivia 

kotitalouksien pesu- ja puhdistusaineita.

PCI Nanofug Premium on todella kattava tuote, ja 

sitä suositellaan myös saumoihin, joiden on näytettävä 

hyvältä. Ensiluokkainen saumauslaasti sopii ihanteellisesti 

kaikille laatoille sekä kaikenlaisille ja kaikenkokoisille 

luonnonkiville. Ainutlaatuisen ulkoasun ja teknologian 

lisäetujen yhdistelmänsä ansiosta tämä on luotettava 

valinta urakoitsijoille, rakennusten omistajille ja 

suunnittelijoille. 1 – 10 mm:n levyisille saumoille.

Edut

	■ Hieno pinta ja upea väri saumoille, joiden on täytettävä 

korkeimmat esteettiset vaatimukset

	■ Pitkä, noin 40 minuutin työskentelyaika; sen päällä voi jo 

kävellä noin 2 tunnin kuluttua

	■ Saatavana 28 eri väriä

PCI Nanofug Premium – saumoille, joiden on näytettävä hyvältä. 

PCI NANOFUG PREMIUM

UNIVERSAALIA  
ELEGANSSIA
Monikäyttöinen joustava saumauslaasti kaikille laatoille ja luonnonkiville

Herkät luonnonkivet, kuten marmori, travertiini, graniitti 

ja Solnhofen-laatat, asettavat hyvin erityisiä vaatimuksia 

saumausmateriaaleille. Erityinen PCI Carrafug 

-saumauslaasti saavuttaa sementtien, vanhenemista 

kestävien, alkalinkestävien pigmenttien ja silikaattihiekan 

sekoituksen ansiosta erinomaisia tuloksia ilman halkeilua 

tai reunojen värinmuutoksia. 1 – 8 mm:n levyisille saumoille.

Edut

	■ Halkeamaton kovettuminen, saumauslaasti ei murru tai 

murene

	■ Suuri täyttömäärä

	■ Ei aiheuta reunojen värinmuutoksia herkissä  

luonnonkivissä

Ominaisuudet

	■ Kestää -20 °C – +80 °C:n lämpötiloja

	■ Nopea sitoutuminen, voidaan pestä pian levityksen 

jälkeen. Saumausmateriaalin päällä voi kävellä noin 

6 tunnin kuluttua, mikä mahdollistaa tehokkaan 

työskentelyn

	■ Vedenpitävä ja pakkasenkestävä, monikäyttöinen sisä- 

ja ulkoprojekteissa

PCI Carrafugia voidaan käyttää herkkien luonnonkivipäällysteiden  

saumaukseen luotettavasti ja ilman värinmuutoksia.

PCI CARRAFUG

TÄYDELLISET SAUMAT 
LUONNONKIVIPÄÄLLYSTEISIIN
Erityinen saumauslaasti luonnonkivilaatoille

Saumaus Saumaus
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Ominaisuudet

	■ Kaikkiin asuintiloihin, kylpyhuoneisiin, suihkualueille,  

wc-tiloihin, keittiöihin, parvekkeille ja terasseille

	■ Läpikuultavaa PCI Carraferm -tuotetta voidaan käyttää 

myös kylpyhuoneen peilien asentamiseen

PCI Carraferm -silikoni ei aiheuta reunojen 

värinmuutoksia. Siksi se soveltuu ihanteellisesti liikunta- 

ja nurkkasaumoihin luonnonkivimateriaalien, kuten 

marmorin, Solnhofen-laattojen, travertiinin, graniitin jne. 

sekä betonin, lasin, puun, metallin, keramisten materiaalien, 

saniteettiakryylin, PVC:n ja muiden synteettisten 

materiaalien välillä. Värivaihtoehdot sopivat täydellisesti 

yhteen PCI Carrafug -saumauslaastin kanssa.

Edut

	■ Ei reunojen värinmuutoksia, ihanteellinen rakennus- ja 

liikuntasaumoihin luonnonkivissä, jotka ovat herkkiä 

tahrautumiselle

	■ Värit sopivat yhteen PCI Carrafug -saumauslaastin 

kanssa

PCI Carraferm estää luonnonkivimateriaalien reunojen värinmuutoksia.

PCI CARRAFERM

KAUNIIT SAUMAT ILMAN 
VÄRINMUUTOKSIA
Saumojen silikonitiivistysaine luonnonkiville

Valkoisen / harmaan /  

mustan sävyt

Valkoisen / harmaan /  

mustan sävytRuskean sävyt Ruskean sävyt

PCI Nanofug Premium PCI Carrafug

Painatusprosessin aiheuttamat väripoikkeamat ovat mahdollisia.

20 Valkoinen

43 Pergamon

44 Topas

23 Vaaleanharmaa

16 Hopeanharmaa

18 Manhattan

21 Harmaa

22 Hiekanharmaa

31 Sementinharmaa

19 Basaltti

47 Antrasiitti

61 Liuskakivenharmaa

40 Musta

25 Carrara White

26 Pearl Grey

22 Hiekanharmaa

47 Antrasiitti

27 Jurabeige11 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

YLEISKATSAUS

PCI:N SAUMAVÄRIT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Saumaus Saumaus
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Monikäyttöistä PCI -järjestelmää luonnonkiville voidaan 

käyttää lähes kaikenlaisten luonnonkivipäällysteiden 

luotettavaan asentamiseen ilman värinmuutoksia.  

Kaikki järjestelmän osat on erityisesti suunniteltu 

täyttämään luonnonkivipäällysteiden vaatimukset.

Järjestelmän edut:

	■ Monipuoliset käyttötarkoitukset

	■ Erittäin vähäpäästöiset tuotteet terveelliseen 

asumiseen

	■ Optimoitu luotettavaan työskentelyyn, erityisesti 

värinmuutoksille herkille luonnonkivien asentamiseen

	■ Tehokas työskentely järjestelmän nopeasti asetettavien 

ja harmonisoitujen tuotteiden ansiosta

Parvekkeen / terassin PCI-järjestelmä on tarkoitettu 

luonnonkivipäällysteiden asettamiseen parvekkeille ja 

terasseille eli pinnoille, jotka ovat alttiina äärimmäisille 

sääolosuhteille, kuten voimakkaille, äkillisille 

lämpötilan muutoksille sekä sateelle ja pakkaselle. 

Vedeneristystuotteen erityisominaisuudet yhdessä 

laattaliiman kanssa takaavat, että valmistettua pintaa 

voidaan käyttää turvallisesti.

Järjestelmän edut:

	■ Optimoitu takaamaan korkea luotettavuus ulkokäytössä 

ilman rapautumista ja pakkasvaurioita

	■ Täydellisesti harmonisoidut tuotteet mahdollistavat 

pitkän työajan kuitenkin nopealla kuivumisella kylmissä 

ja lämpimissä ulkolämpötiloissa

Monipuolinen, erittäin vähäpäästöinen asennusjärjestelmä kaikille sisätilojen  

luonnonkivipinnoitteille.

Happopohjuste

PCI Gisogrund 404

Happopohjuste / suojaava pohjuste

PCI Gisogrund

Tasoitusyhdiste

PCI Pericret

Joustava ohutkerroslaasti

PCI Carraflex

Keskiohutkerroslaasti

PCI Carrament, 

valkoinen / harmaa

Erityinen saumauslaasti

PCI Carrafug

Monikäyttöinen joustava saumauslaasti

PCI Nanofug Premium

Lattian tasoitusaine

PCI Periplan

Nopeasti asetettava 

vedeneristyksen tartunta-aine

PCI Seccoral 2K RapidSaumauslaasti

PCI Carrafug

Monikäyttöinen joustava saumauslaasti

PCI Nanofug Premium

Saumojen silikonitiivistysaine 

PCI Carraferm

Tasoitusyhdiste

PCI Pericret

Erityinen vedenpitävä nauha

PCI Pecitape 120

Saumojen silikonitiivistysaine

PCI Carraferm

Vedenpitävä, joustava  

suojapinnoite

PCI Lastogum

Joustava vedeneristyksen tartunta-aine

PCI Seccoral 1K

Keskiohutkerroslaasti

PCI Carrament, 

valkoinen / harmaa

Erityinen vedenpitävä nauha

PCI Pecitape 120

LUONNONKIVI

MONIKÄYTTÖINEN PCI 
-JÄRJESTELMÄ LUONNONKIVILLE

1

1

2

3

5

5
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4
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6
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1
5
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LUONNONKIVI

PARVEKKEEN / TERASSIN
PCI-JÄRJESTELMÄ
Monipuolinen, erittäin vähäpäästöinen asennusjärjestelmä  

kaikille ulkotilojen luonnonkivipinnoitteille.

PCI-järjestelmät PCI-järjestelmät
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PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · D - 86159 Augsburg

P.O.B. 10 22 47 · D - 86012 Augsburg

Saksa

Puhelin: + 49 (8 21) 59 01-0

Faksi: + 49 (8 21) 59 01-459

www.pci-augsburg.de

BestLevel Oy

Elinbackanpolku 1 

FI-01740 Vantaa

Gsm. +35840-6853999

www.bestlevel.fi

Seuraa meitä seuraavissa:


