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For fugemørtel av epoksyharpiks

 Til innendørs og utendørs bruk.

 Til vegg og gulv.

 For enkel vask av fugemørtel av

epoksyharpiks uten restslør.

 Egnet for glassfliser, glassmosaikk og

keramiske fliser og mosaikk.

Bruksområde

 Hindrer restslør ved fuging med

epoksyharpiks

 Klar til bruk, kan brukes umiddelbart

 Lett å tilberede, i sprayflaske eller

pulver.

 Flytende, i en sprayflaske for direkte

påføring på belegget.

 Konsentrat, blandes direkte 

i vaskevannet.

Produktegenskaper
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Materialteknologiske data

Brukstekniske data

Materiale i pulverform (konsentrat) Flytende (sprayflaske)

Komponenter 1-komponent 1-komponent

Tetthet Ca. 1,6 g/cm³ Ca. 1,0 g/cm³

Konsistens Pulver Flytende

Farge Hvit Transparent

Oppbevaring Minst 18 måneder Minst 9 måneder

Oppbevaring Tørt, ikke permanent ved temperaturer over +30 °C

Leveringsform 750 g plastboks
Art.nr./EAN-nr. 50543228 /
4083200037751

500 ml flaske
Art.nr./EAN-nr. 50543101 /
4083200037744

Forbruk (konsentrat) Flytende
Ca. 75-150 m² avhengig av blandings-
forhold og antall bytter av vaskevann

Ca 15-20 m²

Arbeidstemperatur +  10 °C til +  25 °C (underlagstemperatur)

Blandingsforhold 1 : 100;
F.eks. 50 g konsentrat:5 l vann

ufortynnet

Temperaturbestandighet - 20 °C til + 80 °C

Tekniske data
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Bearbeiding
 For enklere rengjøring av restsløret

ved fuging med epoksyharpiks

sprayes PCI Durapox Finish (flytende)

på flaten før den siste vasken, og 

deretter rengjøres hele flaten med et

svampbrett.

 Som alternativ til spraying kan også

PCI Durapox Finish konsentrat 

blandes direkte i vaskevannet. 

Deretter rengjøres flaten.

 Etter rengjøring skal hele flaten tørke.

Hvis det fremdeles er slørrester på

overflaten, kan arbeidsforløpet 

gjentas.

Spray på PCI Durapox Premium (flytende) før
siste vask

Bland PCI Durapox Premium (konsentrat) 
i vaskevannet. Blandingsforhold 1:100

Vaskevannet bør skiftes med jevne mellomrom.

Siste vask: Rengjør flaten med svampbrettet
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Teknisk datablad Nr 456, utgave mars 2018. 
Ved utgivelse av nytt datablad blir dette ugyldig.

                

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 
86159 Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg

Den nyeste versjonen
og en liste over alle
vores forhandlere
kan bli funnet på
Internett under
www.pci-norge.no

Arbeidsvilkårene på byggeplassen/arbeidsplassen og
bruksområdene på våre produkter kan være svært
forskjellige.
I produktinformasjonene kan vi kun beskrive almenne
retningslinjer for bearbeiding av våre produkter.
Disse tilsvarer vår daglige kunnskap.
Brukeren er forpliktet til å kontrollere produktets
 egnethet og bruksmuligheter for det aktuelle arbeids-
formål.

Ved spesielle krav/ formål ber vi om PCI kontaktes. 
Vi hefter kun for ufullstendige eller ukorrekte 
opplysninger i vårt informasjonsmateriale.
Vi henviser generelt til våre salg- og leverings-
betingelser.

 PCI Durapox Finish skal ikke brukes i

forbindelse med naturstein. Dette kan

føre til misfarging på overflaten.

 Ved svært sterk forurensning kan det

være nyttig å bruke spesialmiddelet

PCI Spezial-Reiniger Eppoxi.

 Rengjør alt verktøy med vann etter

bruk.

 Beholdere med PCI Durapox Finish

som er åpnet, må beskyttes mot

fuktighet ved at de lukkes godt.

Tips og råd!

Kun til profesjonelt bruk

Advarsel

Gir alvorlig irritasjon av øynene.

Kan irritere luftveiene.

Bruk øye-/ansiktsvern.

Unngå å puste inn støv/damp.

Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Ring til

GIFTSENTRALEN eller en lege.
For ytterligere opplysninger se Helse, Miljø og Sikkerhet
(HMS)

Informasjon om sikker bruk

Har du spørsmål knyttet til 

PCI-produkter ber vi deg ta kontakt

med den lokale Flisekompaniet-butikk

eller avdeling Kjemiske Produkter 

i Flisekompaniet AS.

Forbehold for endringer og trykkfeil.

Yterligere informasjoner


