
Det nye PCI-fugeprogrammet

Fuger helt etter 

din egen smak
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Fuger – et spørsmål om smak

Profesjonelle kokker bringer harmoni og overraskende smakskomposisjoner på tallerkenen –  
alt etter individuell smak. Ved å bruke krydder og urter for å skape de fineste nyanser og kombinere 
ingredienser på en dyktig måte. Slik er det også med fugeløsningene fra PCI. De bidrar betydelig  
til å finne den visuelt passende fugefargen til hvert prosjekt – i fargetonen til den valgte flisen,  
i kontrast til den eller i henhold til andre farger i rommet. Helt etter din egen smak.

Fugefargen påvirker utseendet på flisen betydelig og dermed rommet. Utnytt fargepaletten til markeringsproduktet  

PCI Durapox® Premium Multicolor – og finn den rette fargetonen til hver eneste flis i hele verden. Resultatet: Flis og fuge går 

sammen visuelt og skaper et individuelt rom. Denne fargesikkerheten gir deg helt nye designmuligheter. Akkurat som krydder kan 

sette spiss på en rett og få den til å fremtre i et helt nytt lys.

Ny logo: Unik designfrihet

Den unike designfriheten ser du i form av en ny logo: den fargerike 

sommerfuglen. Den står for en ubegrenset kreativ frihet og kjennetegner 

produkter fra PCI, som du kan designe oppholdsrom med helt individuelt og 

forme dem i henhold til personlige smak. Dette vil gjøre deg til en designer 

og gi hvert rom en unik karakter – fra det egne badet til spa, stuer, kjøkken, 

storkjøkken, spisestuer og svømmebassenger.
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PCI Durapox® Premium Multicolor 

Helt etter din  
egen smak
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 Finn riktig fuge til hver eneste flis – fugefarger helt etter  

  personlig smak

   Fargestrålende og homogen fugeoverflate for 

 ubegrensede designmuligheter
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PCI Durapox® Premium Multicolor finnes i enhver ønsket fargetone. Det finnes ikke 
lenger grenser for kreativiteten din. Epoxy fugemassen kombinerer de tekniske 
funksjonene og bearbeidingsegenskapene til PCI Durapox® Premium med et 

ubegrenset fargemangfold for personlig design. Få perfekt samsvar mellom fuge-  

og flisfarge, eller finn en passendekontrastfarge. Det ubegrensede fargespekteret 
betyr maksimal designfrihet ved planlegging og fuging av prosjektet ditt. 
Som utfylling til dette får du den elastiske tetningsmassen PCI Silcofug® Multicolor  
i matchende fargetoner.

PCI Colorcatch Nano tilbyr profesjonell fargerådgivning (se side 9).

Fordeler 

   Du kan få alle fugefarger – helt etter din egen 

smak

   Svært smidige fugeegenskaper tilnærmet lik 

sementbasert fugemasse

   Rengjøringsvennlig, motstandsdyktig mot vanlige 

sure vaske- og rengjøringsmidler

PCI Durapox® Premium Multicolor

Ubegrensede designmuligheter for 
individuelle boarealer
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Uansett hvilken fargetone du velger for fugene: 
Med PCI Silcofug® Multicolor får du alltid 
nøyaktig riktig silikonfarge til fugen.

PCI Silcofug® Multicolor

Silikonbasert tetningsmasse  
i flere fargetoner

Samme belegg – helt annen virkning med annen fugefarge

Fugefargene bestemmer rommets karakter

Valget av fugefarge har stor betydning for virkningen av flisene og resten av rommet.  

Derfor vil fugefarger som er tilpasset flisene, gjøre rommet rolig og homogent.  

Lett avvikende fargetoner mellom fugefarge og flisene gir overflaten struktur og liv –  

mens fugefarger med større kontrast kan fremheve eller dempe flisfargens særegenhet.
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PCI Premium Glitter raffinerer og understreker fugefargen med 
ytterligere designeffekter. Metallglitteret i fargene gull, kobber eller 
sølv – både fin og grovkornet – tilfører overflaten et vakkert og 
unikt design helt etter din smak.

PCI Premium Glitter

Luksuriøse effekter

Luksuriøse glitterfarger i gull, kobber og sølv

Fordeler

     Til innendørs og utendørs bruk

 Til vegg og gulv

 Kan benyttes i både PCI Durapox® Premium samt til PCI Nanofug® Premium
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PCI Colorcatch Nano 

Råd til profesjonelle  
og private aktører

Med PCI Colorcatch Nano kan du raskt og enkelt finne 
riktig fugefarge. For personlig designede rom. Den digitale 
fargerådgiveren visualiserer passende fargeharmonier i løpet 
av sekunder og bidrar til å finne individuelle og overbevisende 
løsninger. Verktøyet er enkelt å bruke og gir grunnlag for 
harmoniske resultater.

For individuelle fuger med  
profesjonell kunderådgivning

     Øker din kundespesifikke rådgivningskompetanse

     Inspirerer med enkelt og digitalt fargevalg

     Døråpneren til nye kundesegmenter

PCI Colorcatch Nano 

brukes sammen med  

PCI-appen MULTICOLOR 

for iOS og Android.

PCI Multicolor fargevifte

Alle PCI Multicolor-farger er illustrert i fargeviften ved 

hjelp av mineralfarger av høy kvalitet. Dette avrunder 

PCI Multicolor-pakken i kombinasjon med  

PCI Colorcatch Nano.
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PCI Durapox® Premium

Uttrykksfulle farger
10



     Enestående farger homogen fugeoverflate

                Lekende lett – svært enkel fuging

  Vask uten restslør med PCI Durapox® Finish
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  500 ml sprayflaske (flytende)

  750 g boks (konsentrat som 

tilsetning i vaskevann)

PCI Durapox® Premium

Epoxy fugemasse til fuging og 
liming av fliser – like smidig som 
sementbasert fugemasse

Epoxy fugemassen PCI Durapox® Premium har de samme smidige 
fugeegenskapene som en sementbasert fugemasse. Den kan enkelt bearbeides 
med én hånd, og det trengs ingen spesialverktøy for fuging. Den lille størrelsen  
på forpakningen er ideell til private dusjer fra 1 til 2 m2. Spesielt til fuging av  
optisk høykvalitets overflater, f.eks. fliser, mosaikk, og porcelanato.  
Til kjemikaliebestandig og vanntett legging og fuging av vegg- og gulvfliser.

Fordeler

  Svært smidige fugeegenskaper tilnærmet 

sementbasert fugemasse

  Vask uten restslør med PCI Durapox® Finish

  Fargestrålende i 17 fargetoner for individuell 

design

  Svært lett å rengjøre takket være Easy-to-clean-

Effect og fordi den er motstandsdyktig mot vanlige 

sure vaske- og rengjøringsmidler

PCI Durapox® Finish

Vaskehjelp for epoxy fugemasse
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01 Briljanthvit

43 Pergamon

23 Lysegrå

16 Sølvgrå

21 Grå

22 Sandgrå

31 Sementgrå

19 Basalt

47 Antrasitt

40 Svart

11 Jasmin

02 Bahamabeige

03 Caramel

55 Nøttebrun

57 Hjortebrun

05 Mellombrun

41 Mørkebrun

Fugebredde 1-20 mm

Utskriftsrelaterte fargeavvik kan forekomme

Ny

Oversikt over fugefarger i PCI Durapox® Premium

Hvite, grå, og svarte toner Brune toner

Ny

Ny

Ny

13



PCI Nanofug® Premium

Skjønnhet i sin mest 
universelle form
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Fin overflate og strålende farger for fuger med svært 

 høye optiske krav

    I 28 forskjellige fargetoner 

   Svært lett å rengjøre
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Fordeler

  Fin overflate og strålende 

fargegjengivelse for fuger med svært 

høye optiske krav

  Kan bearbeides i ca. 40 minutter og 

gås på allerede etter ca. 2 timer

  Forbedret beskyttelse mot bestemte 

muggsopper og mikroorganismer

   Svært lett å rengjøre takket være  

Easy-to-clean-Effect og 

motstandsdyktighet mot vanlige sure 

vaske- og rengjøringsmidler

PCI Nanofug® Premium

Fleksibel fugemasse for de fleste 
fliser og naturstein

PCI Nanofug® Premium er en ekte allrounder. Og anbefales også til fuger med 
høye optiske krav. Premium-fugen er perfekt egnet for fliser og naturstein. 
For alle typer og formater. Den er et trygt og sikkert valg for byggherrer 
og planleggere takket være sin unike merverdikombinasjon av optiske og 
tekniske egenskaper.

Et bredt spekter av fugefarger gir egnede designalternativer for ethvert utseende – tilpasset 

dagens trender og spesielt den trendy tre- og betongoptikken til flisbeleggene. Jordtonene 

harmoniserer med moderne trelignende flisoverflater. De grå og svarte tonene matcher den 

trendy flisoptikken med betongoptikk og nyanser i grått. Med PCI Nanofug® Premium blir 

flisbelegg alltid en mulighet der det er ønskelig med trelignende, naturinspirerte overflater, 

også på våtrom. For et permanent vakkert og hygienisk resultat. De nye fargetonene 

resulterer i gjensidig avstemte nyanser i fargeharmonien i 28 fugefarger – både i brune toner 

og i hvite, grå og svarte toner.
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20 Hvit

43 Pergamon

44 Topas

23 Lysegrå

16 Sølvgrå

18 Manhattan

21 Grå

22 Sandgrå

31 Sementgrå

19 Basalt

47 Antrasitt

61 Skifergrå

40 Svart

11 Jasmin

12 Anemone

27 Jurabeige

02 Bahamabeige

53 Oker

03 Caramel

54 Lønn

55 Nøttebrun

56 Jordbrun

57 Hjortebrun

05 Mellombrun

58 Mahogni

59 Mokka

41 Mørkebrun

60 Brunsvart

Fugebredde 1-10 mm

Utskriftsrelaterte fargeavvik kan forekomme

Oversikt over fugefarger i PCI Nanofug® Premium

Hvite, grå, og svarte toner Brune toner

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny
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PCI Nanofug®

Estetisk i alle  
miljøer
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  For fuger med høye optiske krav – 

    ideell til steingods og steintøy

   I 17 forskjellige fargetoner

  Vann- og smussavvisende overflate
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Fordeler

 Komfortabel bearbeidingsprofil

 Vann- og smussavvisende overflate

  Svært enkel å rengjøre takket være 

Easy-to-clean-Effect

PCI Nanofug®

Fleksibel fugemasse  
spesielt for ikke frostsikre 
gulvfliser og veggfliser

Den klassiske PCI Nanofug® er en moden allrounder med høye optiske 
krav. Og den er helt uslåelig for steingods. Den smidige fugemassen 
overbeviser med en lett og smidig bearbeidingsprofil, den er lett å rengjøre 
og egner seg selv der det er stor belastning av vann.
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20 Hvit

43 Pergamon

44 Topas

23 Lysegrå

16 Sølvgrå

18 Manhattan

21 Grå

31 Sementgrå

19 Basalt

47 Antrasitt

40 Svart

11 Jasmin

12 Anemone

02 Bahamabeige

03 Caramel

05 Mellombrun

41 Mørkebrun

Utskriftsrelaterte fargeavvik kan forekomme

Oversikt over fugefarger i PCI Nanofug® 

Hvite, grå, og svarte toner Brune toner

Fugebredde 1-10 mm
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Overflate/fugemasse frostsikre fliser Ikke frostsikre gulvfliser Veggfliser Naturstein

PCI Nanofug® Premium ++ ++ + ++

PCI Nanofug® + ++ ++ –

++ ideell + egnet – uegnet

Anbefalinger som gjør  
arbeidet lettere

Anbefalt bruk ved sementbasert fugemasse

PCI Nanofug® Premium eller PCI Nanofug®? Valg av riktig fugemasse 

avhenger av ulike kriterier. De nevnte mørteltypene er allsidige, men har også 

individuelle styrker i tillegg. PCI Nanofug® Premium har for eksempel en unik 

merverdikombinasjon av optiske og tekniske egenskaper og er alltid det 

trygge valget.

Følgende tabell er et hjelpemiddel for valg av riktig sementbasert fugemasse 

avhengig av materialet som skal fuges.

Systemanbefaling

Fugen er kronen på verket ved legging av  

overflater med fliser eller naturstein. Og utgjør i 

hovedsak utseendet på flisene og rommet.  

Med PCI er du imidlertid på den sikre siden helt fra 

primeren. Våre systemer dekker alle arbeidstrinn 

for sikker montering. I tillegg til systemene fliser 

Universal og Naturstein Universal tilbyr vi også 

spesielle systemløsninger, for eksempel for 

svømmebassenger og balkonger.
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Perfekt tetting av tilkoblings- og 
bevegelsesfuger

Merknader for fargebestemmelse

PCI-fugefargene blir produsert i henhold til dine fargeønsker. Til tross for stor forsiktighet fra din side og fra 
vår side kan det på grunn av avvik på bildeskjermen, bearbeidingsteknikker og ulike produksjonspartier 
oppstå små fargeavvik fra den valgte opprinnelige fargetonen. Ulike lyspåvirkninger på leggematerialet 
i montert tilstand må tas i betraktning ved rådgivning eller valg av farger. Ved usikkerhet anbefales det å 
utføre en prøvefuging eller en sammenligning med fugefargeviften. Fugefargeviften er satt sammen på 
grunnlag av originale mønstre. Små fargeforskjeller kan imidlertid oppstå på grunn av utskrift.
PCI Augsburg GmbH påtar seg intet ansvar for målefeil eller feil bruk av PCI Colorcatch Nano.

 Forebygger sopp- og muggangrep på tetningsmassen

 Motstandsdyktig mot vanlige rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler

 Syreherdende i 28 farger

PCI Silcofug® E

Elastisk tetningsmasse innvendig og utvendig

  Forårsaker ikke misfarging av randsonen

  Ideell for tetting av tilkoblings- og bevegelsesfuger selv ved naturstein som er 

følsom for misfarging

 Nøytral herdende

PCI Carraferm® 

Silikontetningsmasse for naturstein

 Forebygger sopp- og muggangrep på tetningsmassen

 Meget gode bearbeidingsegenskaper

 Syreherdende i 390 farger sml. PCI Durapox® Premium Multicolor

PCI Silcofug® Multicolor

Elastisk tetningsmasse innvendig og utvendig

PCI Silcoferm® S

Universal silikonfugemasse til inn og utvendig bruk

  Forebygger sopp- og muggangrep på tetningsmassen

  Motstandsdyktig mot vanlige rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler

  Nøytral herdende i 19 farger
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Flisekompaniet AS

Østensjøveien 9

0661 Oslo 

Telefon 22 88 47 10

PCI produkter forhandles av Flisekompaniet AS i Norge.

Se også, www.flisekompaniet.no 19
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PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11  

D - 86159 Augsburg

Germany

www.pci-norge.no

Følg oss på:


