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Förord

Kakel och klinker är ett utmärkt materialval för en mängd olika miljöer. Plattorna 

är vackra, slitstarka, fukttåliga, miljövänliga och uppfyller lång hållbarhet. Med PCI 

Guiden säkrar du också att funktionen blir den rätta, när plattorna har installerats.

I PCI Guiden väljer du snabbt och enkelt rätt konstruktion för hur plattorna skall 

monteras. Du behöver inte ha kunskap kring vilka produkter som skall väljas för olika 

situationer, det har vi redan gjort åt dig. Välj bara den aktuella förutsättningen i PCI 

Guidens register, tex. ”Golv i offentlig miljö" eller ”Storkök”. I handlingarna anger du 

bara projektbeteckningen; "Golv i offentlig miljö - PCI G4000", så innebär det rätt 

produktuppbyggnad för projektet. 

Du är naturligtvis även välkommen att kontakta oss för en närmare diskussion om just 

dina problemställningar. Med 60 års erfarenhet och som marknadsledande i Tyskland 

säkrar vi tillsammans kvalitén i dina kakel- och klinkerprojekt.
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På PCI:s hemsida www.pci-sverige.com, finns en mer detaljerad beskrivning av respektive system.

PCI System

PCI V3000 

PCI G3000

PCI VG2014 (tätskikt av ångtät duk/folie)

PCI VG2001 (rollat tätskikt)

PCI VG2500

PCI G4000 / PCI G4000 "snabb"  

PCI 5000

PCI GU6000

PCI GU6500 (dränerande konstruktion)

PCI GV7000

PCI GV7500

PCI Polysilent (Plus och Premium)

PCI 8000

PCI Projekttyp
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 Kök, övriga rum – Väggar

 Kök, övriga rum – Golv

5 Badrum, toalett, tvättstuga

6 Badrum, toalett, tvättstuga

7 Offentliga duschar

8 Golv i offentlig miljö

9 Fasader och socklar

10 Balkong, altan, terrass och trappor

11 Altaner, terasser och gångytor

12
 Livsmedel, kemisk/teknisk industri och  

 storkök

13 Storkök, industri och epoxi

14 Stegljudsreduktion

15 Bassänger och pooler  
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Kök och övriga rum

Väggar Golv
PCI V3000 PCI G3000

•  Kakel- och klinkerplattor samt mosaik  
på väggar i kök och övriga rum i torra 
utrymmen.

•  Även toaletter, tvättstugor som inte  
kräver tätskikt under plattorna.

•  Klinkerplattor på golv i kök, hall eller  
övriga golvytor i torra utrymmen.

•  För golv med eller utan golvvärme.
•  För trä- eller betongbjälklag.

Underlag
Skivor, lämpliga som underlag för kakel samt betong och puts.

Plattsättning
Primer: PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404 eller  

PCI Gisogrund Rapid.

Om ett visst fuktskydd önskas av underlaget i t. ex. kök 

och tvättstugor, appliceras PCI Wadian i ett eller två skikt.

Fästmassa: PCI Nanolight, PCI FT Extra eller PCI Bicollit 

(färdigblandad).

Glasmosaik och glasplattor skall fästas med PCI Carraflex eller 

PCI Nanolight White med tillsats av PCI Lastoflex. Om de har 

målad baksida kan kan den epoxibaserade fästmassan PCI 

Durapox NT plus vara aktuell, kontrollera vad tillverkaren av 

plattorna föreskriver.

Fogmassa: PCI Nanofug.

Mjukfog: PCI Silcoferm S.

Underlag
Träbjälklag med spånskivor – förstärks med armerat

spackel eller limmade golvgipsskivor före plattsättning. 

Betongunderlag skall vara plant och kan behöva avjämnas med  

PCI Periplan CF 35

Armerat spackel
Primer: PCI Gisogrund 404.

Armering: PCI Armeringsmatta GFM.

Avjämningsmassa: PCI Periplan CF 35, min 10 mm tjocklek.

Limmade golvgipsskivor
Primer: PCI Gisogrund 404.

Fästlim: PCI Flexmörtel S1 Flott

Golvärme
Önskas golvvärme, följ anvisningen på sidan 21.

Plattsättning
Primer: PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404 eller

PCI Gisogrund Rapid.

Fästmassa: PCI Flexmörtel S1 Flott, PCI Nanolight eller

PCI FT Extra.

Fogmassa: PCI Nanofug Premium, PCI Nanofug  

eller PCI FT Megafug.

Mjukfog: PCI Silcoferm S.

Välj fritt bland klinker i olika format men tänk på att stora 
plattor kräver full täckning av fästmassan under plattorna. 
Plattor i format 30x30 cm eller större, läggs bäst i 
PCI Flexmörtel S1 Flott och med tillräckligt grov tandspackel.

Kakel, klinker och mosaik ger vackra lättskötta ytor. 
Vid utsatta ytor som bakom spisen i köket blir väggen 
ofta utsatt för stänk av fett, här kan en ljus fog vara 
känslig för nedsmutsning.
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PCI VG2014 uppfyller kraven från Boverket och  
Byggkeramikrådet och är godkänt för väggar och  
golv i våtrum. Folien, PCI Pecilastic W, är  
stark, flexibel och ger alltid rätt tjocklek på tätskiktet.  
Skall användas på väggar med skivor och på golv  
av träbjälklag, men kan användas på alla underlag –  
det ger trygga våtrum.

Badrum, toalett, tvättstuga
PCI VG2014 (tätskikt av ångtät folie för vägg/golv – ångtäthet >2,6 miljoner s/m)

• Skall användas till väggar av skivor och golv av träbjälklag.
•  Tätskikt av stark och flexibel folie med hög ångtäthet >2,6 miljoner s/m.
•  I WC, tvättstuga och under varmvattenberedare är det krav på tätskikt  

på golvet, det ska vikas upp minst 5 cm på vägg.
Underlag
Vägg: Skivor som är dokumenterat lämpliga av tillverkaren  

som underlag för kakel i våtrum. 

Puts av KC-bruk tex PCI Pericret, betong och genomtorkad  

gipsputs.

Golv:  Betong, normalt fallspacklad med avjämningsmassa. 

Träbjälklag
Golvspånskivor 22 mm tjocka på bjälkar. Golvet skall förstärkas 

med armeringsnät och PCI Periplan CF 35  

(se bild  sid 19)

Primer: PCI Gisogrund 404.

Armering:  Armeringsnät av stål.

Spackel: PCI Periplan CF 35, min 12 mm tjocklek vid golvbrun-

nen.

Golvet skall ha fall mot golvbrunnen enligt BKR:s Branschregler 

innan tätskiktet monteras.

Tätskikt
Primer: : Våtrumsskivor, gipsskivor samt byggskivor med  

cellplastkärna skall primas med PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 

404 eller PCI Gisogrund Rapid. 

Tätband: Bandet PCI Pecitape 100P samt inner- och ytterhörn  

PCI Pecitape Corner I och PCI Corner E - limmas fast med  

PCI Pecitape Bond eller PCI Pecilastic W-Lim.

Manschetter vägg: Manschett för rör, PCI Pecitape 10,5x10,5 

Ø 10-24 mm, för rör i rör Ø18-35 mm.

Manschetter golv: Manschett för handfat, PCI Pecitape 15x15 

och för WC, PCI Pecitape 22x22 samt för golvbrunn,  

PCI Pecitape W2S 36x36, dubbelhäftande brunnsmanschett.

Tätskiktsfolie: PCI Pecilastic W. Fäst tätskiktsfolien med  

PCI Lastogum eller PCI Pecilastic W-Lim. För att limma samman  

skarvarna mellan folievåderna används PCI Pecitape Bond eller  

PCI Pecilastic W-Lim.

Plattsättning
Fästmassa: PCI Nanolight, PCI FT Extra eller PCI FT 

Klebermörtel.

Glasmosaik skall fästas med PCI Nanolight White med  

tillsats av PCI Lastoflex eller med PCI Durapox NT Plus.

Fogmassa vägg/golv: PCI Nanofug eller PCI FT Fugengrau på 

vägg och PCI Nanofug Premium, PCI FT Megafug eller  

PCI Nanofug på golv, för plattor med låg vattenabsorption.

Mjukfog: PCI Silcoferm S.
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Badrum, toalett, tvättstuga
PCI VG2001 (rollat tätskikt för vägg/golv – ångtäthet >1 miljon s/m)

•  Rollat tätskikt med ångtäthet >1 miljon s/m.
•  Kan användas på underlag av betong och puts på både väggar och golv
•  I WC, tvättstuga och under varmvattenberedare är det krav på tätskikt  

på golvet, det ska vikas upp minst 5 cm på vägg.

Underlag
Betong, puts av KC-bruk, tex PCI Pericret.    

Tätskikt
Primer: PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404 eller  

PCI Gisogrund Rapid.

Tunt tätskikt: PCI Wadian (0,20 kg/m²).

Tjockt tätskikt: PCI Lastogum (1,1 kg/m²)

Tätband: Bandet PCI Pecitape 100P samt inner- och  

ytterhörn PCI Pecitape Corner I och PCI Corner E.

Manschetter vägg: Manschett för rör, PCI Pecitape 10,5x10,5  

(Ø 10-24 mm), rör i rör (Ø 18-35 mm)

Manschetter golv: Manschett för handfat, PCI Pecitape 

15x15 (Ø 32-55 mm) och för WC, PCI Pecitape 22x22 

(Ø 70-110 mm) samt för golvbrunn, PCI Pecitape WS 37x37, 

enkelhäftande brunnsmanschett.

Plattsättning
Fästmassa: PCI Nanolight eller PCI FT Extra.

Glasmosaik skall fästas med PCI Nanolight White med tillsats 

av PCI Lastoflex.

Fogmassa vägg/golv: PCI Nanofug eller PCI FT Fugengrau 

på vägg och PCI Nanofug Premium, PCI FT Megafug eller  

PCI Nanofug på golv.

Mjukfog: PCI Silcoferm S.

PCI VG2001 uppfyller kraven från Boverket BBV  
och Byggkeramikrådet och är godkänt för väggar  
och golv i våtrum.
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PCI VG2500 innehåller ett flexibelt tätskikt, PCI Seccoral 2K 
Rapid, som har en optimal beständighet i konstant våt miljö  
som offentliga våtutrymmen utgör.  
Tätskiktet kan även användas på golv och vägg i källare då det 
inte är diffussionstätt.

Offentliga duschar
PCI VG2500

•  Tätskikt med optimal beständighet för högbelastade våtutrymmen. 
• Offentliga våtutrymmen t.ex. i skolor, idrotts-, SPA och badanläggningar, samt i källare.
• 2 mm tjockt, flexibelt, tätskikt.
• Godkänt våtrumssystem enligt ETAG 022.

Underlag
Väggar skall vara murade och putsade med PCI Pericret eller 

kalk/cementbruk eller bestå av betong.

Golv skall bestå av betong. Fallbyggnad görs med de  

fuktbeständiga bruken, PCI Novoment M1 Fluid eller Plus.

        

Tätskikt
Tätband: PCI Pecitape 100 P samt inner- och ytterhörnen, 

PCI Pecitape Corner I och PCI Corner E.

- limmas fast med PCI Seccoral 2K Rapid i alla vinklar.

Manschetter vägg: Manschett för rör, PCI Pecitape 10,5x10,5 

(Ø 10-24 mm). rör i rör (Ø 18-35 mm).

Manschetter golv: Manschett för handfat, PCI Pecitape 

15x15 (Ø 32-55 mm) och för WC, PCI Pecitape 22x22  

(Ø 70-110mm) samt för golvbrunn, PCI Pecitape WS 37x37, 

enkelhäftande brunnsmanschett.

Tätskikt: PCI Seccoral 2K Rapid appliceras till ett minst  

2 mm porfritt skikt (torrfilm). Åtgång ca 2,5 kg/m². 

Plattsättning
Fästmassa: PCI Nanolight och på golv PCI Flexmörtel S1 

Flott.

Vid glasmosaik eller glasplattor skall PCI Nanolight White med 

tillsats av PCI Lastoflex användas. 

Fogmassa vägg/golv: PCI Durafug NT som har hög 

beständighet vid daglig rengöring.

Mjukfog: PCI Silcofug E används mot dörrar och trösklar. 

Mjukfogar bör undvikas då de kräver noggrant underhåll.
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Golv i offentlig miljö
PCI G4000

•  Offentliga golvytor belagda med klinkerplattor.
• Fästmassan appliceras så att full bruksfyllnad erhålls under plattorna, för att 
   klara rullande trafikbelastning.
• Plattor med tillräcklig tjocklek och tryckhållfasthet väljs beroende på 
   trafikbelastning.

Underlag
Betonggolv skall vara plana och avjämnas vid behov med  

PCI Periplan CF 35. Golvytor utsatta för tung trafik avjämnas 

med PCI Periplan Multi.

Plattsättning
Primer: PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404 eller

PCI Gisogrund Rapid.

Fästmassa: PCI Flexmörtel S1 Flott, appliceras med grov

tandspackel, så att full täckning erhålls under plattorna.

Plattorna är gång- och fogbara efter ca 6 timmar och fullt

belastbara efter ca 2 dygn vid +23º C och 50% relativ

fuktighet.

Fogmassa: : PCI Nanofug Premium, fogbredd 1-10 mm  

eller PCI FT Megafug, fogbredd 1-10 mm.

Rörelsefogar: PCI Elritan 140 samt primer PCI Elastoprimer

145 mot stål och aluminium.

Rörelsefogarnas kanter förstärks med stålskenor enligt

anvisning i AMA Hus.

PCI G4000 "snabb" - snabbt färdigställande
Golvet är gångbart efter 5-6 timmar och klarar full  

trafikbelastning efter 24 timmar

Plattsättning
Primer: PCI Gisogrund Rapid.

Fästmassa: PCI Flexmörtel S1 Rapid, gång- fogbar efter  

ca 3 timmar vid +23º C och 50% relativ fuktighet.  

Fästmassan appliceras med grov tandspackel så  

att full täckning erhålls under plattorna.

Fogmassa: PCI Nanofug Premium fogbredd 1-10 mm, eller 

PCI FT Megafug fogbredd 1-10 mm. Fogarna är gångbara efter 

2 timmar och belastningsbara efter 24 timmar vid +23 º C och 

50% relativ fuktighet.

Rörelsefogar: PCI Elritan 140 samt primer PCI Elastoprimer

145 mot stål och aluminium.

Rörelsefogarnas kanter förstärks med stålskenor enligt

anvisning i AMA Hus.

PCI G4000 är ett väl beprövat system som 
ger slitstarka väl fungerande keramiska golv 
utan problem med spruckna plattor eller plattor 
som lossnar. Rätt utfört klarar golven även 
varutransporter med palltruckar och annan 
rullande belastning – det ger god golvekonomi.
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Fasader och socklar
PCI 5000

•  Fasader och socklar klädda med keramiska plattor av frostbeständig kvalitet.
•  Undvik mörka plattor, då de absorberar solstrålningen som ger stora 
   temperaturrörelser.
•  Plattstorleken bör begränsas till 300 × 300 mm på större fasadytor.
•  Om tätskikt skall utföras, skall det specificeras i bygghandlingarna.

Underlag
Underlag kan vara betong eller puts på murverk eller  

putssystem på isolerskivor eller cementbaserade skivor. 

Systemet skall vara godkänt av tillverkaren som underlag för 

keramiska plattor.

Putsen skall vara nätarmerad och nätet förankrat i underlaget. 

Puts skall vara i kvalitet A eller B.

Rörelsefogar
Ritas in vid projekteringen på var 4:e m vertikalt och horisontellt

så att de följer plattkanterna. Mot plåtbleck, genomföringar

och i rörelsefogar appliceras mjuk fogmassa.

Tätskikt
PCI Seccoral 2K Rapid, rekommenderas som skydd mot att

vatteninträngning sker i putsen eller betongunderlaget. 

Tätskiktet skyddar mot frostskador i putsen samt mot  

utfällningar från putsen eller betongen. PCI Seccoral 2K Rapid 

fungerar också som deformationsupptagande skikt av  

rörelser som uppstår vid krympning i betongen. Tätskiktet 

bidrar även till att utjämna temperaturbetingade rörelser  

som uppstår när solen kraftigt värmer upp plattorna på  

fasaden. Om tätskikt skall utföras så skall det specificeras  

i bygghandlingarna.

Plattsättning
Fästmassa: PCI Flexmörtel Premium, plattorna dubbellimmas 

så  

att full bruksfyllnad erhålles för att undvika frostsprängning. 

Till glasmosaik används PCI Nanolight White med tillsats av  

PCI Lastoflex.

Fogmassa: PCI Nanofug Premium eller PCI FT Megafug. 

Fogbredden skall vara minst 5 mm..

Mjuk fogmassa: PCI Elritan 140. Rörelsefogar bottnas

med åldringsbeständigt fogband med slutna celler.  

Prima med PCI Elastoprimer 145 mot plattkanter och mot 

stål och aluminium. Rörelsefogar skall ha bredd 10-20 mm.
Fästmassan PCI Flexmörtel S2 ger maximal  
vidhäftning mot plattor och underlag och kan ta upp 
rörelser orsakade av svängningar i temperaturen. 
PCI Flexmörtel S2 är frostsäker och en beprövad 
produkt för utsatta miljöer.
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Tätskiktet tar upp spänningar, skyddar betongen och 
armeringen från angrepp.  

OBS: vi avråder från användning av mörka plattor och 
plattor större än 40 x 40 cm, då solen värmer upp 
plattorna så kraftigt att problem kan uppstå.  Det 
måste 
vara full täckning med fästmassa under plattorna så
vatten inte samlas under plattorna. Vi rekommenderar  
att mellangrå fogkulörer väljs vid utomhusprojekt.

Balkonger, altaner, terrasser och trappor
PCI GU6000 (med tätskikt under plattorna)

• Välj frostbeständiga plattor utvändigt i ljusa kulörer och begränsa storleken på  
plattorna till 40x40 cm.

• Tätskiktet skall vara PCI Seccoral 2K Rapid (tätande massa) eller tätmembranet  
PCI Pecilastic U, som ger extra kort installationstid.

• På trappor skall PCI Seccoral 2K Rapid användas.
• Konstruktionen kan även utföras dränerande. Det dränerande bruket PCI Pavifix DM 

läggs då 2 cm tjockt på tätskiktet PCI Seccoral 2K Rapid. Kontakta PCI för detaljerad 
information.

Underlag
Betong, med fall/lutning på minst 1,5%.

Uppbyggnad av fall
PCI Pericret (3-50 mm), PCI Novoment M1 plus N, (jordfuktigt bruk) eller PCI 

Novoment M1 fluid, (flytande konsistens) bägge i tjocklek 20-80 mm. PCI 

Repahaft används som vidhäftnings-slamma till PCI Novoment M1 plus N.

Tätskikt av tätande massa
Tätskikt: PCI Seccoral 2K Rapid i minst 2 mm tjocklek.

Tätband: PCI Pecitape 120 med tillhörande Inner- och Ytterhörn, limmas 

med PCI Seccoral 2K Rapid.

Tätmembran som limmas fast, tjocklek 3,5 mm
Primer: PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404 eller PCI Gisogrund Rapid. 

Fästmassa till membran: Membranet PCI Pecilastic U limmas fast mot 

underlaget med fästmassan PCI Flexmörtel Premium eller PCI Flexmörtel S1 

Rapid.

Tätskikt: PCI Pecilastic U.

Tätband och hörn: Skarvarna mellan membran våder och anslutningen 

mot väggar tätas med PCI Pecitape 120 samt PCI Pecitape Inner- och 

Ytterhörn. Band och hörn limmas fast med PCI Seccoral 2K Rapid eller PCI 

Pecilastic W-Lim.

Balkongprofil
PCI Droppkantslist GU6000 Rak 2m. PCI Droppkantslist GU6000 Koppling/

Clips (skarv.)

PCI Droppkantslist GU6000 Ytterhörn 90°. PCI Droppkantslist GU6000 

Innerhörn 90°.

Plattsättning
Fästmassa: PCI Flexmörtel Premium eller PCI Carrament + PCI Lastoflex. 

Plattorna dubbellimmas, så att full täckning erhålls under plattorna.

Fogmassa: PCI Nanofug Premium, PCI FT Megafug, eller PCI Durafug NT. 

Fogbredd skall vara min 5 mm utomhus.

Rörelsefogar i gångytor: PCI Silcoferm S appliceras i rörelsefogarna. 

Rörelsefogar placeras med max 2,5 m. Vid rullande belastning förstärks 

rörelsefogarnas kanter med stålskenor enligt anvisning i Hus AMA.

Mjukfog mot anslutningar: PCI Silcoferm S.

Observera: Plattsättningen skall skyddas mot regn innan fogningen  

färdigställts samt närmaste tiden efter fogning.

PCI Balkongprofil. PCI Droppkantslist med skarvar och ytterhörn. 
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Altaner, terrasser och gångytor
PCI GU6500 (dränerande konstruktion)

• För läggning av natursten och klinkerplattor (tjocklek 20 mm) direkt på markytan. 
Ersätter behovet att först behöva gjuta en betongplatta.

• Plattorna läggs på specialbruket, PCI Pavifix DM, cementbaserat bruk med  
vattengenomsläppliga egenskaper. Fogning, med specialfogmassan, PCI Pavifix 1K 
Extra, även den med vattengenomsläppliga egenskaper. 

 Hela konstruktionen medger att regnvatten kan transporteras ner i underliggande 
grusbädd. Risken för frostsprängning och utfällningar, minskar.

• Konstruktionen är avsedd för belastning, motsvarande privat miljö.

Bärlager
Underlag av dränerande med komprimerad grusbädd med tjocklek 

för frostfritt djup. 

Läggs med fall min 1,5%. 

Kantförstärkning för PCI Pavifix DM bruket skall ske. 

Kantstenen sätts i det snabbhärdande betongbruket,  

PCI Repafast Tixo.

Dränerande bruk
PCI Pavifix DM, läggs med en tjocklek av min 50 mm. 

Läggning av plattor
Fästmassan skall enbart appliceras på plattornas baksida,  

INTE på bruksbädden. 

Lägg plattorna mot bruket och knacka fast dem med en  

gummiklubba. Minsta fogbredd är 3 mm.

Fästmassa - naturstensplattor
PCI Carrament Grå/Vit. Fästmassan skall enbart appliceras på 

plattornas baksida, inte på Pavifix DM bruket.

Fästmassa - keramiska plattor  

PCI Flexmörtel S1 Flott. Fästmassan skall enbart appliceras på 

plattornas baksida, inte på Pavifix DM bruket. 

Fogning
Plattorna fogas med det vattengenomsläppliga fogbruket,  

PCI Pavifix 1K Extra. 

Minsta fogbredd, 3 mm. 

Nu ges möjligheten att enkelt skapa terrasser och gångytor  
utomhus belagda med klinker eller natursten, utan att först  
behöva gjuta en betongplatta. Konstruktionen dränerar bort  
vatten genom fogar och underliggande bruk på ett unikt sätt.  
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Storkök och industri
PCI GV7000 (miljövänligt produktval)

•  För keramiska plattor på golv och väggar i storkök, snabbmatsrestauranger,  
bilverkstäder, tvätthallar och inom industrin.

•  Produkterna är cementbaserade - ett miljövänligare alternativ än epoxibaserade 
produkter.

•  God beständighet mot höga temperaturer, rengöring genom högtryckspolning,  
flertalet syror, alkalier, saltlösningar, lösningsmedel och kemisk belastning.

• Fästmassan appliceras, så att full bruksfyllnad erhålls under plattorna.

Underlag
Golv av betong eller avjämnande betonggolv. Väggar av betong 

eller putsade murverk rekommenderas. Om skivväggar utförs 

skall våtrumssystemet VG2014 användas.

Tätskikt
Tätband: PCI Pecitape 120 samt tillhörande PCI Innerhörn och  

Ytterhörn, limmas fast med PCI Seccoral 2K Rapid. Brunnar

och rännor skall vara rostfria och försedda med en 50

mm bred anslutningsfläns för tätskiktet enligt AN1253.

Anslutningsflänsen skall vara fast monterad i betongunderlaget. 

Flänsen avfettas.

Tätning mot rännor: Prima stålflänsen och betongytan  

närmast flänsen med PCI Epoxigrund 390.  

Strö kvartssand, (0,3-0,8 mm) i den blöta primern.  

Låt torka, borsta bort lös sand..  

Fäst bandet, PCI Pecitape 120 över flänsskarven med  

PCI Seccoral 2K Rapid.  

Tätning mot golvbrunn med klämring:  

Brunnsmanschetten PCI Pecitape WS 37x37, ansluts mot  

brunnen och kläms fast med klämringen. Prima golvet där 

manschetten skall fästas med PCI Gisogrund. Tätskiktet skall 

täcka manschetten.

Tätskikt: PCI Seccoral 2K Rapid, appliceras till 2,0 mm  

tjocklek (våtfilm 2,5 mm), åtgång ca. 2,5 kg/m².

Plattsättning
Fästmassa: PCI Flexmörtel S1 Flott

Fogmassa: PCI Durafug NT, fogbredd 3-20 mm*. 

Epoxibaserad fogmassa: PCI Durapox NT plus används, om 

krav finns på epoxibaserad fogmassa.

Fogmassa i rörelsefogar  
och vid genomföringar
PCI Elritan 140. Prima med PCI Elastoprimer 145 mot

stål och aluminium*. Rörelsefogarnas

kanter förstärks med stålskenor enligt anvisning i AMA  

Hus. Rörelsefogar skall placeras över konstruktionsfogar  

i underlaget.

*Kontrollera i produktbladet att fogmassan tål aktuella substanser.

Miljövänligt produktval innebär att arbetet kan  
utföras som normalt plattsättningsarbete. 
Det vill säga utan de regler och föreskrifter 
som gäller för epoxibaserade produkter.
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PCI GV7500 används i miljöer med hög kemisk 
belastning där inte systemet GV7000 är tillräckligt.

Fogmassan PCI Durapox NT plus har hög 
beständighet i aggressiv miljö och tål t.ex. mjölksyra. 
För arbeten med epoxibaserade produkter gäller 
anvisningarna för härdplaster.

Mjölkrum, industri och storkök
PCI GV7500 (epoxibaserade fäst- och fogmassor)

• För keramiska plattor på väggar och golv till projekt med stora hygienkrav  
och hög kemisk belastning som inom mejeri, bryggeri, livsmedels-, kemisk/ 
teknisk industri och storkök.

•  Hög beständighet mot flertalet syror, alkalier, saltlösningar, lösningsmedel  
och mekanisk belastning.

•  Fogmassan suger inte till sig vätskor vilket ger möjlighet till effektiv rengöring 
och god hygien.

Underlag
Golv av betong eller avjämnande betonggolv. Väggar av betong 

eller putsade murverk rekommenderas. Om skivväggar utförs skall 

våtrumssystemet VG2014 användas.

Tätskikt av tätande massa/plattsättning
PCI Durapox NT plus utgör både tätskikt och fästmassa.

Appliceras med ett tunt kontaktskikt mot underlaget. Fästmassan 

skall ha minst 4 mm tjocklek.

Fogmassa: PCI Durapox NT plus (kontrollera i

produktbladet att fogmassan tål aktuella substanser).

Fogmassa i rörelsefogar och vid genomföringar
PCI Elritan 140. Prima med PCI Elastoprimer 145 mot

stål och aluminium (kontrollera i produktbladet att fogmassan 

tål aktuella substanser).

Rörelsefogarnas kanter förstärks med stålskenor enligt

anvisning i AMA Hus. Rörelsefogar skall placeras över

konstruktionsfogar i underlaget.
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Stegljudsreduktion
PCI Polysilent 

•  Stegljudsreducerande system för 
beläggning med klinkerplattor eller 
natursten.

• Plattorna läggs direkt på
   Polysilent skivorna.
• Klinkerplattor i en hall kan anslutas mot
 angränsande parkettgolv.
• Stegljudsreduktion:
 PCI Polysilent plus 10 mm  16 dB
 PCI Polysilent Premium 4mm 14 dB
 PCI Polysilent 7 mm   10 dB
 PCI Polysilent 4 mm   9 dB

Underlag
Underlaget skall vara plant och avjämnas med PCI Periplan CF 35. 

Före avjämning primas underlaget med PCI Gisogrund,  

PCI Gisogrund 404 eller PCI Gisogrund Rapid.

Väggband - bryter ljudtransport
PCI Pecitape Silent klistras mot väggar, pelare och genomföringar.

Stegljudsskivor
PCI Polysilent monteras med svarta sidan nedåt. 

Lägg ut PCI Polysilent skivorna och skär till dessa så att de passar 

över golvytan. Skivorna skall ligga dikt an mot varandra.  

Limma fast skivorna med PCI Flexmörtel S1 Flott.  

Tejpa alla skivskarvar med 20 mm bred ”målartejp” av typen 

Tesakrepp. 

Fästmassa skivor: PCI Flexmörtel S1 Flott.

Plattsättning
Fästmassa: PCI Flexmörtel S1 Flott

Fogmassa: PCI FT Megafug eller PCI Nanofug Premium.

Mjuk fogmassa: PCI Silcoferm S, mot väggar och pelare.

Vid läggning av natursten skall PCI Carraprodukter användas, 

kontakta PCI för rekommendation.

PCI Polysilent plus 
Systemet har använts i över 10 års tid i en mängd  
projekt med utmärkt resultat. Systemet är anpasset
 för att beläggning skall ske av keramiska plattor eller 
natursten utan risk för att fogarna spricker.  
PCI Polysilent plus, finns med i databasen Bastian, 
www.bastian.nu
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Bassänger och pooler
PCI 8000

•  Bassänger och pooler samt gångytor runt bassänger.
•  För in- och utvändigt montage av keramiska plattor, glas- och keramisk mosaik*.
•  Plattsättning i offentliga duschar utförs efter konstruktion PCI VG2500.

* Mosaik skall ha plastfilm eller papper på framsida. Mosaik monterad på nät innebär ett riskmoment 
 om limmet inte är vattenfast samt att kontaktytan mot mosaiken blir mindre för fästmassan.

Vattenkvalitet
Vattenkvaliteten måste undersökas innan val görs av fog- och 

fästmassa i bassänger. Bassängvattnet kan vara aggressivt, 

vilket innebär att cementbaserade produkter bryts ner. 

Bassängvattnet skall ha ett pH-värde mellan 6,5 och 7,6,  

ett kalciumvärde på 60–120 mg/l och en syrakapacitet på 

1,6–2,4 mmol/l. Om bassängvattnets värden hamnar under 

dessa kan fog- och fästmassan skadas. Då måste vattnets 

värden justeras och/eller epoxibaserad fogmassa användas;

PCI Durapox Premium. 

Kontakta PCI:s tekniska service vid tveksamheter.

Underlag
Bassänger utförs av betong i kvalitet vattentät

betong. Duschväggar utförs i betong eller i murverk med  

puts och golven i betong med fall mot brunnarna.

Plattsättning i duschar utförs enligt PCI VG2500.

Blästring: Bassängväggarna blästras.

Tätning mot genomföringar: PCI Epoxigrund 390 och

PCI Durapox NT plus, ytan sandas.

Avjämning
Bassängväggar: PCI Nanocret R4 (5-50 mm), 

PCI Nanocret FC (1-10 mm), avjämning efter blästiring.

Horisontella ytor av bassängbotten och gångytor:  

PCI Novoment M1 fluid / M1 plus.

Tätskikt
PCI Seccoral 2K Rapid i tjocklek min 2,5 mm (torrfilm, åtgång

ca. 3,2 kg/m²).

Tätband i vinklar: PCI Pecitape 120 samt tillhörande

PCI Pecitape Inner- och Ytterhörn.

Plattsättning
Fästmassa i bassäng: För keramiska plattor och

keramisk mosaik används PCI FT Klebemörtel + tillsats av 

PCI Lastoflex, de keramiska plattorna skall dubbellimmas. 

För glasmosaik används PCI Nanolight White med tillsats 

av PCI Lastoflex, alt. PCI Durapox NT plus (epoxi)

Fästmassa gångytor: PCI Flexmörtel S1 Flott.

Fogmassa klinker: PCI Durafug NT (cementbaserad) alt  

PCI Durapox Premium (epoxibaserad *) 

Fogmassa mosaik: PCI Durapox Premium, (epoxifog).

*Beroende på vattenkvalitet samt där rörelser i vattnet förväntas.

Mjukfogar
PCI Silcofug E. Plattornas kanter primas med PCI Elastoprimer 

145 och rostfria ytor primas med PCI Elastoprimer 150.

PCI har lång erfarenhet av konstruktioner för keramiska 
plattor i bassänger. Bassänger är krävande projekt 
som kräver detaljerade beskrivningar. Kontakta PCI 
för upprättande av beskrivningsunderlag. 
För mer information, se www.pci-sverige.com 
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Fler säkra tätskiktssystem

PCI Seccoral 2 K Rapid - Tätskikt för bassänger, offentliga duschar, storkök, terrasser, altaner, 
balkonger

Tätskiktet PCI Seccoral 2 K Rapid ger ett flexibelt och alkaliebeständigt tätskikt för 

miljöer inom- och utomhus utsatta för intensiv våtbelastning, som bassänger och 

pooler samt gångytor runt bassänger. 

Tätskitsmassan består av två komponenter, dispersion och bruksdel, som blandas 

samman och appliceras till 2-2,5 mm tjocklek. 

Uppfyller kraven i EN 14891, för tätskikt under keramiska plattor, vid utvändiga

konstruktioner på golv och vägg samt i simbassänger.

PCI Pecilastic U - Tätskikt utomhus på terrasser, altaner och balkonger

PCI Pecilastic U har en unik uppbyggnad, ovansida av vatten/ångtät folie, 

undersida av fleece med mellanliggande ventilerande, dränerande och 

rörelseupptagande sandkuddar. 

Tätmembranet limmas fast mot underlaget med PCI Flexmörtel S2, vilket 

ger ett snabbt montage.  Våderna skarvas snabbt och säkert med bandet 

PCI Pecilastic 120 som limmas fast med PCI Seccoral 2K Rapid eller 

PCI Pecilastic W-Lim. 

Plattorna monteras direkt på tätskiktsmattan med PCI Flexmörtel Premium.

PCI VG2001 - Godkänt rollbart tätskikt

Används vid massiva konstruktioner i våtzon 1 och 2  (som t ex. betong och puts), 

skivkonstruktioner i våtzon 2 samt toaletter, tvättstugor och under varmvattenber-

edare.

PCI VG2001 uppfyller kraven i BBR, Boverkets Byggregler och BBV, 

Byggkeramikrådets Bransch regler. Tätskiktet ger maximal säkerhet mot vatten och 

vattenånga.
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Underlag vägg
Viktiga förberedelser

Betong: skall vara äldre än 3 månader* i torra utrymmen  

och 2 månader om tätskikt monteras som i våtautrymmen.

Sprickor, håligheter och ojämnheter skall spacklas,

se spacklade ytor. Eventuell cementhud avlägsnas.

Betongens yta skall vara torr. Den relativa fuktigheten  

(RF) skall inte överstiga 90%. Betong gjuten mot stålform,  

t.ex. prefabricerade betongelement, kan ha mycket tät/ 

blank yta som behöver bearbetas för fullgod vidhäftning  

mot tätskikt/fästmassa.

*PCI Flexmörtel S2 kan appliceras på 1 månad gammel betong.

Murverk: av lättklinker/Leca, betonghålsten, tegel eller

lättbetong skall putsas eller avjämnas.

Puts: skall bestå av KC-bruk (kalk/cement) och ha en

brädriven yta med planhet och struktur enligt AMA Hus.

Kalkbruk skall inte användas. PCI Pericret kan användas.

Spacklade ytor: spackel skall vara vattenfast och ha

bindemedel av cement eller gips. Sandspackel eller annat

organiskt bundet spackel skall inte användas. Betong och 

murverk kan spacklas med PCI Nanocret FC

Skivor/skivkonstruktioner: skall enligt tillverkaren vara

dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för keramiska

plattor i våtutrymmen samt vara monterade enligt tillverkarens 

anvisningar. Konstruktion av infästningar och genomföringar 

skall utföras enligt skivtillverkarens anvisningar. Plattsättning 

skall inte ske direkt på skivor av trå.

Kontrollera att skivorna ansluter mot golvet. Eventuellt

mellanrum ilagas t.ex. med fogmassan PCI Adaptol, dock ej 

med silikon. Skivväggar skall uppfylla toleranskraven i AMA 

Hus. Konstruktion av infästningar och genomföringar

skall utföras enligt skivtillverkarens anvisningar. Tätning av

infästningar och genomföringar redovisas i tätskiktstillverkarens

monteringsanvisning.

Böjstyvhet: skivornas dimensioner och antal skall vara

anpassade till aktuellt centrumavstånd mellan reglar för

tillräcklig böjstyvhet i konstruktionen, enligt skivtillverkarens

anvisningar.

Underlag, generellt
•  Vid underlag som t ex källarytterväggar bör kontroll ske, så 

att inte tillskjutande markfukt förekommer.

•  Angiven härdtid för betong förlängs vid ogynnsamma  

härdbetingelser för betongen.

•  Håltagning kring rör ilagas med PCI Adaptol, dock ej med 

silikonfogmassa.

• Underlagen skall vara släta, torra, stabila och fria från lösa 

partiklar, fett, spackelrester etc.

• Underlagen skall uppfylla toleranskrav enligt lämplig tabell 

   i AMA Hus.

• Material och underlag skall inte vara kallare än +10°C.

Tätskikt: skall utföras på väggar och golv i våta utrymmen.

Angivna tätskiktskonstruktioner i PCI Guiden uppfyller

kraven i både BBR, Boverkets Byggregler samt BBV,

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. Produkterna

finns också registrerade i BASTA registret.

Godkänt av 
Byggkeramikrådet
för väggar och golv.
Läs mer på www.bkr.se

Merparten av produkterna
i denna broschyr uppfyller
BASTA:s egenskapskriterier.
Läs mer på www.bastaonline.se
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Golvbrunnen: skall alltid vara placerad i nivå med tätskiktet.

Vid träbjälklag får brunnen antingen höjas eller förses med 

förhöjningsring som är typgodkänd för aktuell golvbrunn. 

Brunnen skall monteras enligt brunnstillverkarens anvisningar. 

Brunnar tillverkade före 1991 skall bytas ut. Fall mot golv- 

brunnen skall utföras i spackelskiktet.

Golvlutning: skall utföras i intervallet 1:100-1:200,

(10 mm/m – 5 mm/m) i de delar av utrymmet som delvis

blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall

får inte förekomma i någon del av utrymmet. På golvytor

som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning

till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar skall

fall, minst 1:150 (6,7 mm/m) och maximalt 1:50 (20 mm/

m) utföras. Alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta

installationer, såsom t.ex. duschvägg. Fall på golvytor av

betong kan utföras med PCI Periplan CF 35.

Tätskikt: skall utföras på golv och väggar i våta utrymmen.

Angivna tätskiktskonstruktioner i PCI Guiden uppfyller

kraven i både BBR, Boverkets Byggregler samt BBV,

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.

Tätskikt skall även utföras på golv i WC, tvättstuga och

under varmvattenberedare och dras upp minst 5 cm  

på vägg.

Underlag golv – våta utrymmen
Viktiga förberedelser

Underlagen: skall vara släta, torra och fria från lösa partiklar, 

fett, spackelrester etc. och skall uppfylla toleranskrav enligt 

lämplig tabell i AMA Hus. Material och underlag får inte ha  

lägre temperatur än +10°C.

Betong: skall i vara äldre än 2 månader. Eventuell cementhud 

avlägsnas. Betongens yta skall vara torr. Tillskjutande markfukt 

får inte förekomma. 

Krav på relativa fuktigheten, RF%: underlag av betong, 

platta på mark utan tillskjutande markfukt och  

mellanbjälklag skall ha ett (RF) relativ fuktighet som ej överstiger 

90%. Fuktmätning skall utföras av auktoriserad fuktkontrollant 

och enligt RBK ”Manual för fuktmätning i betong”.

Slipsats: av PCI Novoment M1 plus N eller PCI Novoment  

M1 fluid skall vara 1 dygn gammal innan tätskikt appliceras. 

Slipsats av cementbruk skall vara 28 dygn gammal innan

tätskikt appliceras. Ytan på betong eller slipsats skall vara

brädriven eller avjämnad med lämplig avjämningsmassa.

Ojämnheter, sprickor och håligheter skall åtgärdas.

Underlagets yta skall vara torr.

Lättbetong: skall avjämnas med lämplig avjämningsmassa.

Träbjälklag: golvspånskivor 22 mm tjocka monterade enligt 

leverantörens anvisningar på bjälkar i anpassad dimension och 

bärighet. Bjälkarna kan monteras upp till 600 mm c-avstånd. 

Golvspånskivornas fuktkvot får ej överstiga 8%.

1. Spånskivorna primas med PCI Gisogrund 404.

2. Golvet armeras med armeringsnät av stål. Nättrådarna 

skjuts omlott 5 cm och nätet fästs med t.ex. smältlim 

eller med häftklammer i spånskivan.

3. Vid önskemål om golvvärme så fästs värmekablarna  

på armeringsnätet.

4. Golvet spacklas sedan med PCI Periplan CF 35.

5. Golvbrunnen skall monteras så att spacklet får minst 

12 mm tjocklek vid brunnen.

Se illustration på nästa sida:

Förstärkning av golv i våtutrymmen.

Primer PCI Gisogrund 404 på 
spånskivan fram till plastkanten, 
samt armeringsnät av stål.

Golvspackel, PCI Periplan CF 35, 
med fall mot brunnen.
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Armering och förstärkning av golv

Förstärkning av träbjälklag i våtutrymmen + tätskiktssystem PCI VG 2014

Förstärkning av golv i torra utrymmen

PCI Armeringsmatta GFS

För armering av upp till 5 mm breda 

sprickor och skarvar mellan olika material. 

Kraftiga glasfibertrådar som läggs tvärs 

över sprickan/skarven, bakas in i  

PCI Periplan CF 35.

PCI Armeringsmatta GFM läggs över hela 

golvytan och hela golvet spacklas med 

PCI Periplan CF 35.

PCI Armeringsmatta GFM

Glasfibermatta med 5 cm långa fibrer 

förstärker och armerar träbjälklag och 

spruckna betongunderlag m.m. Mattan 

rullas ut på det primade underlaget, skall 

ej fästas. Mattvåderna läggs 1 cm omlott. 

PCI Periplan CF 35 hälls ut över mattan. 

Rolla med en piggroller för att lufta  

massan och fördela fibrerna. Redan 10 

mm spackel ger ett starkt skikt.
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PCI Gisogrund 404

PCI Gisogrund 404

PCI Lastogum

PCI Armeringsmatta GFS

Armeringsnät av stål

PCI Pecilastic W

PCI Armeringsmatta GFM

Ev. golvvärmekabel

PCI Nanolight / PCI FT Extra /  
PCI FT Klebemörtel

Spånskiva, 22 mm

Klinkerplattor

Träbjälklag
med isolering

PCI Pecitape Silent

PCI Periplan CF 35

PCI Nanofug Premium /  
PCI FT Megafug / PCI Nanofug

PCI Periplan CF 35

PCI Gisogrund



20

Balkonger, terrasser och trafikbelastade
ytor, inom- och utomhus
PCI Novoment M1 fluid är ett flytbart, 

snabbtorkande cementbruk till slitskikt 

och reparationer inom- och utomhus. 

Bruket är pumpbart med anpassad 

utrustning. Produkten har hög tryck- 

hållfasthet >45 MPa och kan läggas i 

tjocklek 20-80 mm. Plattläggning kan  

ske efter ca 5 timmar och tätskikt efter  

ca 24 timmar vid rumstemperatur.

PCI Novoment M1 plus N har samma 

egenskaper men har en jordfuktig 

konsistens. Bruket är enkelt att stocka ut 

och formas till rätt höjd och lutning. Ytan 

på bruket kan brädrivas som för tätskikt 

eller stålslipas till en slät yta, beroende på 

önskemål.

 

Lagning och avjämning
PCI Pericret är allroundbruket för  

lagning, avjämning och  

putsningsarbeten in- och utvändigt på 

vägg, golv och i tak. Bruket är  

snabbtorkande, har låg krypning och 

kan läggas i skikt om 3-50 mm tjocklek.

PCI Nanocret R2 är en reparations-

betong med brett användningsområde. 

Problemfri lagning av betong på vägg, 

golv och tak, inom- och utomhus. 

Smidigt bruk för lagningar mellan 3-100 

mm utan formsättning. Snabbhärdande, 

fiber- och polymerförstärkt och med låg 

krympning, allt för bästa  

reparationsresultat.

PCI Nanocret FC för avjämning av 

betong och murverk. Skikttjocklek  

1-10 mm. För väggar och tak, inom-  

och utomhus. Finspackel, vattenfast  

och väderbeständigt. Snabbhärdande, 

men med 45 min. brukstid.

Avjämning och lagning
inom- och utomhus

Avjämning av golv i badrum, bostäder,
offentliga lokaler inomhus
PCI Periplan CF 35 är fiberförstärkta,  

snabbtorkande avjämningsmassor med 

goda flytegenskaper som läggs i  

skikttjocklek 3-40 mm, även i  

kombination med golvvärme. Skall  

skyddas med PCI tätskikt i våta utrym-

men. Avjämningsmassan skall beläggas 

med keramiska plattor eller natursten.

Garage- och industrigolv 
samt andra belastade golv, inomhus
PCI Periplan Multi är en  

avjämningsmassa med hög tryckhållfas-

thet 40 MPa oxh hög våtbeständighet. 

Produkten är fiberförstärkt, snabbtorkande 

och har goda flytegenskaper och kan  

läggas i skikttjocklek mellan 3-40 mm, 

även i kombination med golvvärme. Skall 

skyddas med PCI tätskikt i våta utrymmen. 

Produkten kan även användas utvändigt 

under PCI tätskikt och på äldre betonggolv där viss fukt  

förekommer.
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Golvvärme
Elektrisk och vattenburen

Elektrisk golvvärme 
Värmekabel levereras som lös kabel på rulle eller som mattor 

där kabeln är fäst på nät, som kan fästas mot underlaget.  

En kabel på rulle är flexiblare att lägga ut och kan anpassas  

till våtutrymmets olika nischer.

I våtutrymmen och speciellt då underlaget består av  

träbjälklag, är en kabel på rulle att föredra.

1.  Prima underlaget med PCI Gisogrund 404.

2.  Armeringsnät av stål monteras (se konstruktionen för  

träbjälklag i våtutrymmen, sid 18 och 19).

3.  Kabeln monteras på Armeringsnätet. Givaren till termostaten 

monteras. Kabelns funktion kontrolleras.

4.  Golvet spacklas med PCI Periplan CF 35 (se konstruktionen 

för träbjälklag i våtutrymmen, sid 18 och 19).

5.  Om underlaget består av betong kan nätet uteslutas.

6.  PCI Våtrumssystem VG2014 (trä- eller betongunderlag) eller 

VG2001 (betongunderlag) monteras (se sid 6 och 7).

I torra utrymmen kan kabel på rulle eller kabel fäst på nät

användas.

1.  Prima underlaget med PCI Gisogrund 404.

2.  Kontrollera med tillverkaren av värmekabeln om kabeln kan 

läggas direkt mot träbaserade underlag som är brännbara, 

eller om ett nät först skall monteras.  

Använd armeringsnät av stål vid behov av nät.

3.  Golvet spacklas med PCI Periplan CF 35.

4.  Prima spacklet med PCI Gisogrund 404.

5.  Lägg klinkerplattorna med PCI Flexmörtel S1 Flott  eller PCI 

Nanolight.

6.  Foga plattorna med PCI Nanofug Premium, PCI FT Megafug 

eller PCI Nanofug.

Vattenburen golvvärme
Vattenburen golvvärme finns i flertalet utföranden vilket  

komplicerar hur golvet skall anpassas. Det förekommer 

konstruktioner där vattenslangarna läggs i värmefördelande 

plåtar av aluminium som läggs i spårad cellplast eller i spårad 

spånskiva eller mellan glespanel. Slangarna kan även gjutas in 

i PCI Novoment M1 fluid eller betong. Kontakta PCIs tekniska 

avdelning för närmare rådgivning.

Vänta innan värmen slås på

Låt spackel och fäst- och fogmassar härda i 3-4 veckor innan  

värmen slås på. Öka värmen successivt.
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Fogar och fogfärger

Rörelsefogar i golv
Rörelsefogar, dilatationsfogar, placeras i golv vid

större golvytor för att ta upp rörelser från krympningar

i betongunderlaget. Rörelsefogar bör placeras i golvet

på cirka var 7 × 7 meter samt över konstruktionsfogar i

underlaget. Vid trafikbelastade ytor skall rörelsefogarnas

kanter förstärkas med L-profilerade skenor.

Rörelsefogarna fylls med PCI Elritan 140 och plattornas

kanter och stålprofiler primas med PCI Elastoprimer 145.

*I bassänger och pooler skall vattnets kvalitet kontrolleras så  
det inte är aggressivt mot cementprodukter (läs mer på sid 16)

Natursten
Skall både monteras och fogas med PCI fäst- och fogmassor 

i Carra-serien, som är specialanpassade for natursten  

(se trycksaken ”Natursten”). Fogning av natursten kan även ske 

med PCI Nanofug Premium.

Natursten är känslig för missfärgning och deformation

i stenen om traditionella fäst- och fogmassor eller

bruksläggning används. Mjukfogning görs med PCI

Carraferm som inte missfärgar stenen.     

Väggar – kakel samt mosaik  
av glas eller keramik
Fogas med PCI Nanofug som erbjuds i samtliga 17 kulörer.  

PCI Nanofug är en flexfog och har en ”easy to clean effect”  

och kan användas på både vägg och golv i fogbredder mellan 

1-10 mm. PCI FT Fugengrau kan även väljas för kakel och 

mosaik och finns i kulörerna Vit, Silvergrå och Ljusgrå,  

fogbredd 1-8 mm.

Golv – klinkerplattor på golv samt  
mosaik av glas eller keramik
Granitkeramik och plattor med mycket låg  

vattenabsorption fogas med PCI Nanofug Premium eller PCI 

FT Megafug. PCI Nanofug Premium, fogbredd 1-10 mm, finns 

i 23 kulörer. PCI FT Megafug, fogbredd 3-15 mm, kulörer; 

Manhattan, Cementgrå och Antrasit. Normalbrända  

klinkerplattor kan fogas med PCI Nanofug, se ovan.

Bassänger och pooler, offentliga  
duschar och industriprojekt
Fogas med PCI Durafug NT*, som har hög beständighet  

mot syror och tål höga temperaturer och rengöring genom  

högtrycksspolning. Cementgrå och Sandgrå, fogbredd  

3-20 mm. Silvergrå och Vit, fogbredd 1-8 mm. Vattnet i 

bassänger kan vara "aggressivt" och bryter då ner  

cementbaserade fogmassor. Vid osäkerhet rekommen-

deras fogning med de epoxibaserade fogmassorna PCI 

Durapox Premium eller PCI Durapox NT plus. 

Mjuk fogmassa
PCI Silcoferm S är en antimögelbehandlad silikon

fogmassa för våta och torra utrymmen. Produkten erhålls i 

18 kulörer anpassade till PCI fogmassor. 
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Åtgångstabeller
Ungefärlig åtgång per m2

Tätskikt

PCI Wadian vägg/golv 0,2 kg

PCI Lastogum vägg/golv 1,1 kg

PCI Seccoral 2K Rapid 2 mm 2,5 kg

PCI Seccoral 2K Rapid 2,5 mm 3,2 kg

Primer

PCI Gisogrund Spädd med  
1 del vatten 1:1 

0,1 – 0,2 kg

PCI Gisogrund 404 0,1 – 0,2 kg

PCI Gisogrund Rapid 2 mm 0,05 – 0,15 lit

Silikon

PCI Silcoferm S 12 – 15 löpmeter / patron

Golvspackel /Avjämningsbruk

PCI Periplan CF 35 1,55 kg/m² och mm tjocklek

PCI Periplan Multi 1,6 kg/m² och mm tjocklek

PCI STL 39 Byggspackel 1,2 kg/m² och mm tjocklek

PCI Pericret 1,3 kg/m² och mm tjocklek

Dilatationsfog

PCI Eritan 140 Djup × Bredd i mm = ml förbr / lpm.
Fogbredd 10 mm – 30 mm.

Slipsats

PCI Novoment M1 plus 2,3 kg/m² och mm tjocklek

PCI Novoment M1 fluid 2 kg/m² och mm tjocklek

PCI Repahaft 2 – 2,5 kg

Fix Tandspackel 4 mm Tandspackel 6 mm Tandspackel 8 mm Tandspackel 10 mm

PCI FT Extra 1,6 kg 2,1 kg 2,6 kg 3,2 kg

PCI Nanolight 0,9 kg 1,3 kg 1,8 kg 2,1 kg

PCI Flexmörtel S1 
Rapid

1,6 kg 2,2 kg 3,1 kg 3,8 kg

PCI Flexmörtel 
Premium

2,6 kg 2,9 kg

PCI Flexmörtel S2 1,7 kg 2,3 kg 3,1 kg 4,0 kg

PCI Bicollit 2,0 kg 3,0 kg 4,0 kg 5,0 kg

PCI Flexmörtel S1 
Flott

Välj tandspackel för full bruksfyllnad 3,0 kg 3,8 kg

PCI Durapox NT plus 1,8 kg 3,6 kg 5,4 kg 7,2 kg

Fog Vägg
15×15 cm  15×20 cm
Fogbredd 2-3 mm

Vägg
20×20 cm  20×30 cm

Fogbredd 2-3 mm

Golv
30×30 cm

Fogbredd 3 mm

PCI Nanofug 0,5 kg 0,3 kg 0,25 kg

PCI FT Fugengrau 0,6 kg 0,4 kg 0,3 kg

PCI Nanofug Premium 0,7 kg* 0,6 kg* 0,4 kg*

PCI FT Megafug 0,8 kg 0,6 kg 0,5 kg

PCI Durafug NT 1,0 kg 0,6 kg 0,8 – 1,5 kg

PCI Durapox NT plus 0,7 kg 0,6 kg 0,5 kg

OBS!

Materialförbrukningen kan variera beroende på underlagets beskaffenhet, plattornas baksida och vilket verktyg som används etc.

Angivna värden är ungefärliga och avvikelser uppåt eller nedåt kan förekomma.

* Golv, fogbredd 5 mm
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