
PCI Premium
Säkra kvaliteten på dina projekt



Säkra kvaliteten på dina projekt...

Med PCI Premium skapar vi ett samarbete 
utöver det vanliga. Vi vill ge er ökad kunskap 
kring våra PCI-system för plattsättning.
PCI Premium utbildningarna vänder sig både till 
arbetsledning och hantverkare i företaget. 
Målet är att ökad kunskap skall ge bättre 
slutresultat och därmed nöjdare kunder.
 

De personer som gått utbildningen erhåller ett 
kursintyg som visar att man innehar extra 
kunskap i utvalda PCI-system.

Företag som har genomgått 3 kurser erhåller 
nivån "PCI Premium Certifierade företag". 
Utbildade företag finns dessutom redovisade på 
PCIs hemsida. 

Ni är även välkomna att använda PCI Premium 
i er egen marknadsföring. 

Som utbildat företag får ni ta del av
förstahandsinformation vid nyheter och 
förändringar kring produkter och system. 

Vad är PCI Premium?

Kunden/beställaren till ett kakel- och 
klinkerprojekt vill naturligtvis få ett så bra 
slutresultat som möjligt på sina investerade 
pengar.

Som tillverkare och leverantör, vill PCI ge er 
som entreprenör, möjligheten att leverera ett väl 
utfört arbete, där ni och er uppdragsgivare är 
nöjda.

Som kund tar du del av tryggheten i att använda 
välbeprövade produkter från PCI/BASF som ett 
etablerat företag med erfarenhet som står starkt 
även i en morgondag.  

PCI-Premium syftar till att utbilda personalen i 
ert företag i de system som PCI har 
utarbetat, för att ge en hög kvalitet och en 
säkrare funktion på det utförda projektet. 
Ert företag får en tydligare kvalitetsinriktning i 
uppdragsgivarnas ögon.

PCI - tysk kvalitet och starka produkter...

PCI har ett brett produktprogram och en hög 
kunskapsnivå kring plattsättning. 
I Tyskland har PCI en ledande position och 
produkterna produceras i tre olika 
fabriksanläggningar. 



PCI Premium - kursprogram
Kurs 1:
• PCI V3000 - Kök, övriga rum - väggar
• PCI G3000 - Kök, övriga rum - golv
• Storformatiga plattor  
• Fogning    

Kurs 2:
• PCI Polysilent - Stegljudsreduktion
• PCI G4000 - Golv i offentlig miljö
• PCI G4000 “snabb” - Golv, vid behov av 

snabbt färdigställande

Kurs 3:
• VG2014 (folie) - Badrum, toalett, tvättstuga
• VG2001 (rollat) - Badrum, toalett, tvättstuga

Kurs 4:
• PCI 5000 - Fasader ocoh socklar
• PCI GU6000 - Balkong, altan, terrass och 

trappor
• PCI GU6500 - Dränerande klinkeryta på 

grusbädd.

Kurs 5:
• PCI GV7000 - Storkök och industri,           

miljövänligt produktval
• PCI GV7500 - Mjölkrum, industri och storkök

Kurs 6:
• PCI VG2500 - Offentliga duschar
• PCI 8000 - Bassäng och pooler

Kurs 7:
• Avjämning och lagning inom- och utomhus

PCI - En del av BASF...

På BASF, skapar vi kemi - och har gjort så i 150 
år. Produktportföljen inkluderar allt från 
kemikalier, plastmaterial, förädlingsprodukter 
och växtskyddsmedel till olja och gas. 
Som världens ledande företag inom den 
kemiska industrin kombinerar BASF ekonomisk 
framgång med socialt ansvar och miljöskydd. 

Genom vetenskap och innovation hjälper vi våra 
kunder inom praktiskt taget alla branscher att 
leva upp till samhällets nuvarande och framtida 
krav.

Våra produkter och systemlösningar bidrar till 
bevarandet av resurser, säkerställer 
livsmedelsförsörjningen och ger en förbättrad 
livskvalitet. 

Sammanfattat är vårt verksamhetssyfte att: 
We create chemistry for a sustainable future. 

Med fokus på miljön...

PCI har en stark förankring till att utveckla 
produkter där miljö och hållbarhet står i fokus. 
Merparten av produkterna finns bedömda av 
Svanen, Byggvarubedömningen, Sunda Hus 
och i BASTA.
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