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Matlagningsproffs skapar harmoni och överraskande 

smakkompositioner på tallriken – allt efter individuella 

smaker. De gör det genom att hitta de finaste 

nyanserna med hjälp av kryddor, örter och andra 

ingredienser.  

 

PCI:s foglösningar ger dig exakt samma förutsättningar. 

De bidrar på ett betydande sätt till att du kan hitta 

fogfärger som passar utseendemässigt till rummet – i en 

nyans som matchar de valda plattorna, som kontrasterar 

eller plockar upp andra färger i rummet.  

Helt i din smak.

Fogfärgen påverkar helhetsintrycket av plattorna och 

därmed rummet på ett markant sätt. Skapa med hjälp av 

hela  färgpaletten för PCI Durapox® Premium Multicolor – 

och hitta exakt rätt nyans för alla plattor i världen. 

Resultatet: kakel  och fogar som kombineras visuellt och 

skapar ditt individuella utrymme. Denna pålitliga färgserie 

ger dig helt nya designmöjligheter.

På samma sätt som kryddor kan förfina en maträtt och 

göra att man ser den i ett helt annat ljus.

FOGAR –  
EN SMAKSAK 
Hitta rätt fog 
för alla plattor

FORMA 
INDIVIDUELLA 
LIVSRUM
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UTTRYCKSFULLA 
FÄRGER 
Hitta rätt fogfärg och ge din plattsättning en lugnande 
eller levande effekt – helt i linje med din smak. 
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Premiumfördelar
	■ Mycket smidiga fogningsegenskaper – som 

cementbaserad fogmassa
	■ Tvätta utan restskikt med PCI Durapox® Finish
	■ 17 klara och intensiva nyanser för individuell design
	■ Mycket lätt att rengöra tack vare Easy-to-

clean- effekt samt motståndskraftig mot sura 

hushållsrengöringsmedel och rengöringsprodukter

Kan enkelt bearbetas för hand och man behöver därför inte använda några 
specialverktyg.

PCI DURAPOX PREMIUM

LÄTT ATT  
BEARBETA
Epoxibruk för fogning och läggning av plattor –  
lika smidigt att applicera som cementbaserad fogmassa

Epoxihartsmurbruk PCI Durapox Premium har samma 

smidiga  fogningsegenskaper som cementbaserad 

fogmassa. Den kan enkelt bearbetas för hand och man 

behöver därför inte använda några specialverktyg.  De 

små behållarna är perfekta för privata duschar på 1 - 2 m2. 

 

Speciellt avsedd för fogning av ytor av optiskt hög kvalitet, 

som kakel,  mosaik, stengods. För kemikaliebeständig och 

vattengenomsläpplig läggning och fogning av vägg- och 

golvbeläggningar. 
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ÖVERSIKT

FOGFÄRGER
PCI Durapox Premium

Tryckrelaterade färgavvikelser kan förekomma 
Fogbredd 1-20 mm

01 Briljantvit

43 Pergamon

23 Ljusgrå

16 Silvergrå

21 Grå

22 Sandgrå

31 Cementgrå

19 Basalt

47 Antracit

40 Svart 

11 Jasmine

02 Bahamabeige

03 Caramel

55 Nötbrun

57 Rödbrun

05 Mellanbrun

41 Mörkbrun

Vit-grå-svarta toner Brun ton
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Mycket enkel fogning utan restskikt med  PCI Durapox Premium.

PCI Durapox Premium Multicolor finns i valfri färgnyans. 

Kreativiteten sätter inga gränser. Epoxihartsmurbruk 

kombinerar de tekniska höjdpunkterna och 

bearbetningsegenskaperna hos PCI Durapox Premium 

med ett obegränsat antal färger för individuell design. 

Anpassa fogfärgen exakt efter färgen på plattorna eller 

välj lämplig kontrastfärg. Det obegränsade färgspektrumet 

betyder att du har maximal designfrihet när du 

planerar och fogar dina ytor i bostaden.  Det elastiska 

tätningsmedlet PCI Silcofug Multicolor finns också i 

matchande färgnyanser.

Premiumfördelar
	■ Alla fogfärger är möjliga – helt efter din smak
	■ Mycket smidiga fogningsegenskaper – som 

cementbaserad fogmassa
	■ Rengöringsvänlig, motståndskraftig mot sura 

hushållsrengöringsmedel och rengöringsprodukter

PCI DURAPOX PREMIUM MULTICOLOR*

OBEGRÄNSADE 
DESIGNMÖJLIGHETER

Maximal frihet att utforma 

Den maximala friheten att formge känner du igen  

genom den nya logotypen: den färgglada fjärilen.  

Det står för obegränsad kreativ frihet och kännetecknar 

PCI:s produkter, med vilka du kan ge dina rum en unik 

design och utforma dem helt i din smak. Det gör dig till en 

designer och ger rummet en unik karaktär. 

*Säljs enbart hos utvalda återförsäljare
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Fogfärger avgör vilken karaktär ditt rum får 

Valet av fogfärg har stor betydelse för det intryck som golvet 

och hela rummet ger.  Fogfärger som är anpassade efter 

plattorna skapar ett lugn och ett enhetligt intryck av rummet. 

Färgnyanser där fogfärgen avviker något från färgen på 

plattorna skapar struktur och gör  ytan mer levande – medan 

mer kontrasterande fogfärger kan lyfta fram eller tona ner 

färgen  på plattorna.

Samma golv –helt annorlunda effekt med andra fogfärger.
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Oavsett vilken färgnyans du väljer för din fog: Med PCI 

Silcofug Multicolor får du alltid exakt rätt silikonfärg till din 

fog.

PCI SILCOFUG MULTICOLOR*

SILIKONTÄTNING I  
MULTICOLOR-NYANSER
Elastisk tätningsmassa för inom- och utomhusbruk

PCI PREMIUM GLITTER

EXKLUSIVA 
EFFEKTER
Färgglitter för inblandning i PCI-fogmassa

PCI Premium Glitter förfinar och förstärker intrycket av 

fogfärgen med ytterligare designeffekter. Beroende på 

vad du föredrar ger det metalliska glittret i färgerna guld, 

koppar och silver – var och en i fin eller grov kvalitet – ditt 

hem en exklusiv och sublim design.

För inblandning i alla färger av cementbaserat PCI-fogmaterial  
och PCI-epoxihartsmaterial.

Förslutning av hörn-, rörelse- och anslutningsfogar i tvättrum, 
badanläggningar inklusive bassänger och bassänginklädnader, 
liksom balkonger och terrasser.

*Säljs enbart hos utvalda återförsäljare
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Multicolor effekter och produkter



PCI DURAPOX FINISH

TVÄTTHJÄLP FÖR 
EPOXIHARTSMURBRUK
För enklare rengöring av plattorna vid fogning med epoximassan, PCI Durapox Premium

För enklare borttagning av restskikt från epoxifog, appliceras PCI 
Durapox Finish (flytande) på ytan före den avslutande tvätten 
och hela ytan rengörs därefter med en ren svampbräda. Som ett 
alternativ till applicering med sprayflaska kan PCI Durapox Finish 
koncentrat, tillsättas direkt till tvättvattnet.

Exklusiva glitterfärger i guld, koppar och silver.

Läs mer här om vårt nya fogprogram  

och PCI Colorcatch Nano: 

www.pci-sverige.se/se/multicolor

	■ 500-ml-sprayflaska (flytande)
	■ 750 g burk (koncentrat för tillsats i tvättvattnet)
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Professionell och  kundanpassad rådgivning

Skanna din platta med PCI Colorcatch Nano och välj en passande  
fogfärg i appen PCI MULTICOLOR.

PCI Colorcatch Nano kan användas tillsammans med  

PCI-appen MULTICOLOR för  iOS och Android.

Den digitala färgrådgivaren visar sekundsnabbt lämpliga färgskalor

Med PCI Colorcatch Nano hittar du snabbt och enkelt 

rätt fogfärg för rum med ett unikt uttryck. Den digitala 

färgrådgivaren visar sekundsnabbt lämpliga färgskalor 

och hjälper dig att hitta unika, imponerande lösningar. 

Verktyget är lätt att använda och ger dig en grund för 

harmoniska slutresultat till individuella fogar tack vare 

professionell kundrådgivning.

För individuella fogar tack vare professionell 

kundrådgivning
	■ Ökar den kundspecifika rådgivningskompetensen
	■ Fascinerar med enkla och digitala färgurval
	■ Din dörröppnare för nya kundsegment

PCI COLORCATCH NANO

PROFESSIONELL  
OCH KUNDANPASSAD RÅDGIVNING
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PCI färgskala Multicolor 

Alla PCI Multicolor-färger återges i högkvalitativa, 

mineralfärger på färgkartan. Detta kompletteras  av PCI 

Multicolor-paketet i kombination med  PCI Colorcatch 

Nano.

Läs mer här om vårt nya fogprogram  

och PCI Colorcatch Nano: 

www.pci-sverige.se/se/multicolor
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Appliceras för hand, inga specialverktyg behövs. Mycket lätt att tvätta 
och lämnar ingen hinna efter sig – med tvätthjälpen PCI Durapox Finish.

Den innovativa epoxibaserade fog- och fästmassan  

PCI Durapox Premium Harmony har utvecklats speciellt 

för läggning av flerfärgad glasmosaik på väggar och golv. 

Den transparenta, nästintill osynliga massan samlar 

ljuset och reflekterar de omgivande glasstenarna.  

Det gör att fogen speglar glasmosaikens färg utan att  

störa helhetsintrycket. En effekt som optimerar och 

förbättrar glasmosaikens färgeffekt och på så vis lyfter 

fram den vackra ytan. Detta skapar en perfekt slutfinish 

med en harmonisk och enhetlig upplevelse.

Premiumfördelar
	■ Perfekt för limning och fogning av flerfärgad 

glasmosaik
	■ Innovativ harmonisk färgövergång
	■ Mycket smidiga fogningsegenskaper – som 

cementbaserad fogmassa
	■ Ogenomträngligt för vatten samt smuts- och 

kemikaliebeständigt

PCI DURAPOX PREMIUM HARMONY

FOGAR SOM SPEGLAR
GLASMOSAIKENS FÄRG
Optimal färgharmoni för mosaik och fogar
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Optimal färgharmoni



I direkt jämförelse med en cementbaserad fogmassa blir det enhetliga utseendet hos PCI Durapox Premium Harmony på glasmosaikens yta tydlig.
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Optimal färgharmoni



ATTRAKTIV –
NÄR SOM HELST,
VAR SOM HELST
Cementbaserade fogar från PCI lägger den bästa grunden 
för absolut exklusiva fogar vad gäller utseende och funktion. 
Dessa produkter finns i många klara färger, med en fin 
ytstruktur, och är mycket lätta att rengöra.
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Attraktiv – när som helst, var som helst

Fördelar
	■ Fin yta och briljant färgåtergivning för fogar med  

mycket höga krav på utseendet
	■ Med långt bearbetningsfönster på ca 40 minuter och 

möjlighet att gå på ytan redan efter ca 2 timmar
	■ Förbättrat skydd mot vissa mögelsvampar och 

mikroorganismer
	■ Mycket lätt att rengöra tack vare Easy-to-clean-effekt 

samt motståndskraft mot sura hushållsrengöringsmedel 

och rengöringsprodukter 

PCI Nanofug Premium är en verklig allroundprodukt 

och rekommenderas också för fogar med höga krav på 

utseendet. Premium-fogen lämpar sig perfekt för alla 

plattor och natursten, oavsett typer och format. Tack vare 

sin unika kombination av optiska och tekniska egenskaper 

är den det säkra valet för byggherrar och planerare. 

 

Ett brett utbud av fogfärger erbjuder lämpliga 

designalternativ för varje utseende – anpassad 

till de aktuella trenderna och i synnerhet till 

kakelbeläggningarnas trendiga trä- och betongoptik. 

Jordtonerna harmoniserar med moderna träimiterande 

kakelytor. De grå och svarta nyanserna matchar det 

trendiga utseendet hos plattor med grå nyanser och i 

betongfärg.  

Med PCI Nanofug Premium finns det alltid ett alternativ 

där träliknande, naturinspirerade ytor önskas, även 

i våtrum. Allt för ett varaktigt vackert och hygieniskt 

slutresultat. De nya färgnyanserna skapar koordinerade 

nyanser i färgharmoni med 28 olika fogfärger – både för 

bruna nyanser och vit-grå-svarta nyanser.

Den mycket fina murbruksstrukturen och den starka flank bonding  
är utmärkande egenskaper hos PCI Nanofug Premium, även i mycket 
smala fogar.

PCI NANOFUG PREMIUM

SKÖNHET I DESS MEST 
UNIVERSELLA FORM
Flexibla och anpassningsbara fogbruk för alla plattor och natursten
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Attraktiv – när som helst, var som helst

Fördelar
	■ Smidig bearbetningsprofil
	■ Vatten- och smutsavvisande yta
	■ Mycket lätt att rengöra tack vare Easy-to-clean-effekt

Smidig fogning med PCI Nanofug.

Variabelt och flexibelt fogbruk speciellt för stengods och stengodsbeläggningar

PCI NANOFUG

ESTETISK  
I ALLA MILJÖER

Klassikern PCI Nanofug är ett beprövat och allsidigt 

fogbruk med hög optisk standard. Där den är helt oslagbar 

är dock när den används för stengods.  

Den smidiga fogmassan imponerar med sin lätta och 

smidiga bearbetningsprofil.

PCI Nanofug är också lätt att rengöra och lämpar sig även  

för hög fuktbelastning.
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Vit-grå-svarta toner Vit-grå-svarta tonerBrun ton Brun ton

PCI Nanofug Premium PCI Nanofug

20 Vit

43 Pergamon

44 Topas

23 Ljusgrå

16 Silvergrå

18 Manhattan

21 Grå

22 Sandgrå

31 Cementgrå

19 Basalt

47 Antracit

61 Skiffergrå

40 Svart

20 Vit

43 Pergamon

44 Topas

23 Ljusgrå

16 Silvergrå

18 Manhattan

21 Grå

31 Cementgrå

19 Basalt

47 Antracit

40 Svart

11 Jasmin

12 Anemon

27 Jurabeige

02 Bahamabeige

53 Ockra

03 Caramel

54 Lönn

55 Nötbrun

56 Terrabrun

57 Rödbrun

05 Mellanbrun

58 Mahogany

59 Mocka

41 Mörkbrun

60 Svartbrun

11 Jasmin

12 Anemon

02 Bahamabeige

03 Caramel

05 Mellanbrun

41 Mörkbrun

Tryckrelaterade färgavvikelser kan förekomma 
 Fogbredd 1-10 mm

FOGFÄRGER 
ÖVERSIKT
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SYSTEMREKOMMENDATION

1

1

2

2

3 4

5
6

PCI Nanofug Premium eller PCI Nanofug?  

Valet av rätt fogbruk beror på  olika kriterier. Ovannämnda bruk 

kan användas på många olika sätt, men de  har också individuella 

styrkor. PCI Nanofug Premium har en unik kombination av 

optiska och tekniska egenskaper och är alltid det säkra valet.

Tabellen nedan hjälper dig att välja rätt cementbaserad fogmassa 

utifrån vad det är för material som ska fogas.

REKOMMENDATIONER SOM 
GÖR DITT ARBETE ENKLARE
Rekommendationer för cementbaserad fogmassa

Golv/flexibla fogbruk Finkornigt stengods Stengods Lergods Natursten

PCI NANOFUG PREMIUM ++ ++ + ++

PCI NANOFUG + ++ ++ –

++ idealisk   +  lämplig   –  inte lämplig

Detaljerad 

information om PCI:s 

produktsystem finns på 

PCI:s webbplats.  

www.pci-sverige.se

Fogen är pricken över i:et på den belagda platt- eller 

naturstensytan. Naturstensytan bidrar på ett avgörande sätt 

helhetsintrycket av golvet och rummet. Med PCI är ni på den 

säkra sidan redan från grunden. Våra system omfattar alla 

arbetssteg för säker läggning. I PCI-Guiden och på vår hemsida 

finns systemlösningar för alla typer av plattsättning, till exempel 

för simbassänger och balkonger.
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Elastiskt tätningsmedel för inomhus- och utomhusbruk

PCI Silcofug E

Silikontätningsmedel för natursten

PCI Carraferm

Elastiskt tätningsmedel för inomhus- och utomhusbruk

PCI Silcofug Multicolor

	■ Förebygger bildning av svamp och mögel
	■ Mycket bra bearbetningegenskaper
	■ Syrahärdande, i 390 färger jämfört med PCI Durapox Premium Multicolor

	■ Förebygger bildning av svamp och mögel
	■ Motståndskraftigt mot hushållsrengöringsmedel och desinfektionsmedel
	■ Syrahärdande, i 28 färger

	■ Ger inga missfärgningar i kantzonerna
	■ Perfekt för stängning av anslutnings- och rörelsefogar också vid 

natursten som är känslig för missfärgning
	■ Neutralhärdande

av anslutnings-  och rörelsefogar

PERFEKT 
STÄNGNING

Tips för färgbestämning 
PCI-fogfärgerna tillverkas enligt dina färgkrav. Trots alla våra ansträngningar kan det 
finnas små färgavvikelser jämfört med den ursprungliga färgtonen på bildskärmen, 
liksom på grund av bearbetningstekniker och olika produktionspartier. Vid val av färg 
måste hänsyn tas till varierande ljusinfall på läggningsmaterialet i inbyggt tillstånd. Vid 
osäkerhet rekommenderas att man gör en testfog respektive jämför med fogfärgskalan. 
Fogfärgskalan skapas med hjälp av originalprover.  Av trycktekniska skäl kan det finns 
små färgskillnader. Master Builders Solutions Sverige AB tar inget ansvar för mätfel resp. 
felaktig hantering av PCI Colorcatch Nano.
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Master Builders Solutions Sverige AB 

Arkipelagen 

Stora Åvägen 21 

436 34 Askim 

Sweden

Telefon: 08-12213612 

Epost: pci-sverige@pci-group.eu 

www.pci-sverige.se

Följ oss på:
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