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PCI FLEXMÖRTEL-SERIEN

DEN BÄSTA GENERATIONEN FÄSTMASSOR
FÖR ALLA UTMANINGAR
Av professionella, för professionella.

I årtionden har PCI varit en pålitlig leverantör av
innovativa och effektiva produkter av professionell
kvalitet till återförsäljare och hantverkare. Det är inte
bara hantverkarnas fackkunskaper som förs vidare
från generation till generation, utan även vetskapen
om att det finns partners man kan lita på. Partners som
fokuserar på dagens och morgondagens utmaningar och
redan nu har de idealiska lösningarna redo – som PCI.

generation flexibla fästmassor som överträffar alla
standarder. Det här är den bästa generationen någonsin
av PCI Flexmörtel® flexibla fästmassor – nya tider kräver
moderna fästmassor.

PCI Flexmörtel®-serien står för:
Otrolig flexibilitet – särskilt för arbete under tidspress.

Vi vill påstå att PCI utvecklar den bästa fästmassan
för enastående hantverk och alltid ligger ett steg före
de ständigt växande krav som byggbranschen ställs
inför. Eftersom det dagliga arbetet på byggplatser
alltmer bestäms av snäva tidsscheman, hårda krav,
åtstramade budgetar och extremt höga kvalitetsoch säkerhetsstandarder, är tiden mogen för en ny

Högsta tillförlitlighet vid läggning – särskilt i
komplicerade fall.
Stora tidsbesparingar – och därmed stora
kostnadsbesparingar.
Otroligt behändig att använda.
Den perfekta produkten för varje utmaning, både som
allrounder och som specialprodukt.
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BRA VÄRDERINGAR
PCI:S FLEXIBLA FÄSTMASSOR SÄTTER STANDARDEN
FÖR FÄSTMASSOR SEDAN GENERATIONER
1950

1981

DEN SENASTE GENERATIONEN

PCI lanserade den första cementbaserade

PCI tog fram PCI Flexmörtel och

Än idag är PCI Flexmörtel en riktig

fästmassan på marknaden redan på

revolutionerade plattsättningsbranschen.

klassiker, och den har blivit en av PCI:s mest

1950-talet – PCI FT Klebemörtel.

När den lanserades 1981 var det den

Vid den tiden var det en banbrytande

första flexibla fästmassan för inom-

produkt, och den är än i dag en tillförlitlig

och utomhusbruk och en nyskapande

följeslagare för många plattsättare.

innovation. Med fästmassornas
egenskaper, som vid den här tiden var
unika, satte PCI nya standarder för
flexibilitet på byggplatser. Allt sedan dess
har namnet ”Flexmörtel” varit oskiljaktigt
sammankopplat med varumärket PCI,
och i Tyskland har det nästan kommit att
bli en allmän benämning på alla flexibla

framgångsrika produkter i hela värden
– av goda skäl. Enastående prestanda
utmärker fortfarande produkten 40 år
efter lanseringen. Men under tiden har
de tekniska kraven och hantverkarnas
behov förändrats. Därför har PCI proaktivt
utvecklat en ny generation PCI Flexmörtelfästmassor med S1- och S2-teknik
– den bästa och senaste generationen
fästmassor för alla utmaningar, oavsett
storlek.

fästmassor i branschen.

DEN SENASTE TEKNIKEN
S1- och S2-teknik från PCI kombinerar mycket hög vidhäftningsförmåga med otrolig
flexibilitet, vilket motverkar spänning mellan underlaget och plattorna.
Resultatet är oöverträffad tillförlitlighet och enastående prestanda även vid vanskliga
underlag, extremt stor arbetsbelastning och svåra material och format. Cementskikt kan
mycket snabbt täckas med plattor för att säkerställa ett snabbt byggförlopp och ge större
flexibilitet i det dagliga arbetet, vilket är till fördel för alla moderna entreprenörer.
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ATT FÖRA VIDARE
Den senaste kunskapen, sofistikerad teknik och cirka 40
års expertis inom flexibel fästmassa ryms i varje säck ur PCI
Flexmörtel-serien. Generationer av plattsättare har satt sin tillit
till denna oslagbara kombination när otrolig flexibilitet och hög
prestanda krävs under plattorna och i deras dagliga arbete.

Med PCI Flexmörtel-serien är du på den säkra sidan
och förblir flexibel i alla situationer i ditt dagliga
arbete ...

... med snäva tidsscheman: I stället för att vänta i
28 dagar, kan plattor läggas på ett cementskikt så
snart det är gångbart (PCI Flexmörtel® S2) eller när
restfukten sjunkit till ≤ 4 % CM (PCI Flexmörtel® S1).
Det här påskyndar förloppet, säkerställer snabbare
resultat och möjliggör en mer flexibel planering på
arbetsplatsen.
... med hårdare krav: Enastående resultat även vid
utmanande arbeten, som vid plattor i större format,
vanskliga underlag, höga eller låga temperaturer
eller extrem belastning.
... med åtstramad budget: Det är inte bara
byggförloppet som påskyndas, utan plattsättningen
går även snabbt och lätt, något som är till glädje för
både plattsättare och projektägare.
... med invecklade projekt: Om allt måste bli klart
samtidigt underlättar dessa produkter en effektiv
planering tack vare flexibel tajming och extremt
tillförlitlig läggning.
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PCI FLEXMÖRTEL S1

NEU!

ALLROUNDERN
En stark fästmassa som kan användas till nästan alla tillämpningar.
PCI Flexmörtel® S1 är allroundern bland de flexibla fästmassorna,
för inom- och utomhusbruk på väggar och golv. Dess särskilda

serten
Mit verbestungsVerarbei aften
eigensch

För alla keramiska beläggningar, inomhus
och utomhus, på väggar och golv

styrka är absorptionen av horisontella krafter till följd av
exempelvis temperatursvängningar eller krympning. För läggning
av keramik och plattor på uppvärmda underlag är det här den
perfekta fästmassan.

Bekväm bearbetningstid
och kort härdningstid

Nylagda cementskikt kan täckas redan när restfukten sjunkit till
≤ 4 % CM. Enkelt hantering och betydligt större säkerhet och
flexibilitet på alla byggplatser – ingen plattsättare har råd att
ignorera den här allroundern.

Konsistensen kan varieras
enligt kraven

Produktegenskaper
■

För mångsidig användning inomhus och utomhus på
väggar och golv.

■

Flexibel, kompenserar för utvidgning och hopdragning
till följd av temperatursvängningar samt krympning.

■

För täckning av cementskikt med restfukt på ≤ 4 % CM.

■

Mycket bra bärkraft, även vid stora och tunga plattor.

■

Vattentät och temperaturbeständig från -30 °C till
+80 °C.

PCI Flexmörtel S1 är behändig att applicera och erbjuder mycket bra
bärkraft även vid sättning av granitkeramikplattor i större format på väggar.
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PCI FLEXMÖRTEL S1 FLOTT

GOLVSPECIALISTEN
Det är otroligt populärt med golvplattor i större format – men de är
svåra att lägga.

Även idealisk för golvplattor
i större format

Sådana plattor är inte något problem för PCI Flexmörtel® S1 Flott,
som inte bara kan användas för läggning av våtpressad klinker
och granitkeramikplattor i större format utan även till beläggningar
med samma tjocklekstoleranser som Cotto- eller Terrazzo-plattor,

Konsistensen kan varieras

med minimalt med hålrum. Det är även lämpligt för natursten som

enligt kraven

är känslig mot missfärgning. Med en skikttjocklek på 1 till 15 mm
för fästmassan är det inte längre kritiskt med små ojämnheter
i underlaget. Tack vare den behändiga hanteringen av denna
produkt, kan fästmassan också utan problem påföras på stora

Otroligt behändig att använda

områden. Fästmassan härdar enligt tidsplan, vilket säkerställer att
ytan snabbt och säkert blir gångbar. PCI Flexmörtel® S1 Flott är
också idealisk att använda på golvvärme och till industrigolv som
utsätts för hög mekanisk belastning.

Produktegenskaper
■
■

För inomhus- och utomhusbruk på väggar och golv.
Hög bärkraft förhindrar att stora och tunga stenplattor
sjunker ner i fästmassan.

■

För täckning av cementskikt med restfukt på ≤ 4 % CM.

■

Otroligt behändig att applicera, lång bearbetningstid
på upp till 3 timmar och snabb härdningstid på cirka
6 timmar.

■

För utjämning av ojämna underlag och läggning av
plattor med mönster på baksidan i en skikttjocklek
på 1 till 15 mm.

PCI Flexmörtel S1 Flott är idealisk för läggning av plattor i större format.
Golvspecialisten bland de flexibla fästmassorna klarar även jättestora
plattor utan problem.
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PCI FLEXMÖRTEL S1 RAPID

DEN SNABBA FÄSTMASSAN
När det behöver gå riktigt snabbt kommer PCI Flexmörtel S1 Rapid
väl till pass. Den kombinerar alla fördelar med PCI S1-tekniken med
extremt snabb härdning och torkning så att de keramiska plattorna

Är gångbar och kan fogas
redan efter cirka 3 timmar

är gångbara och kan fogas efter cirka 3 timmar. PCI Flexmörtel S1
Rapid är idealisk till en mängd tillämpningar och är en oundgänglig
problemlösare, särskilt vid tidskritiska projekt eller när det
behövs ett snabbt byggförlopp. Lämpar sig för inomhus- och

Effektiv kristallin vattenbindning

utomhusbruk på väggar och golv och för läggning av natursten.

För alla keramiska beläggningar, inomhus
och utomhus, på väggar och golv

Produktegenskaper
■

		För inomhus- och utomhusbruk på väggar och golv.

■

Flexibel, kompenserar för utvidgning och hopdragning
till följd av temperatursvängningar samt krympning.

■

För täckning av cementskikt med restfukt på ≤ 4 % CM.

■

Vattenfast och temperaturbeständig från -30 °C till
+80 °C.

Att täcka stora områden snabbt är inga problem med PCI Flexmörtel S1
Rapid.
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PCI FLEXMÖRTEL S2

DEN TILLFÖRLITLIGA FÄSTMASSAN
Dubbel styrka och enastående kvalitet gör den mycket
flexibla PCI Flexmörtel S2 till den starkaste PCI Flexmörtel®
någonsin. Med 300 t/m2 har den här produkten dubbelt så hög

Otroligt tillförlitlig tack vare mycket hög
vidhäftningsförmåga och flexibilitet

vidhäftningsförmåga som den högsta normens krav. Därmed
ger den maximal tillförlitlighet och enastående egenskaper
för mångsidig användning på golv. Den har optimerats för att
absorbera horisontella krafter och tillför tillförlitlig, flexibel
prestanda även på vanskliga underlag. Det gör att keramiska

Stor tidsbesparing – cementbaserade
och uppvärmda skikt kan redan täckas
efter cirka 3 dagar

plattor kan läggas ovanpå redan efter cirka 3 dagar, 25 dagar
tidigare än vid konventionella fästmassor.
Stabil bruksbädd – tunga golvplattor
sjunker inte ner

Produktegenskaper
■

För inomhus- och utomhusbruk på väggar och golv.

■

Särskilt väl lämpad för mycket vanskliga underlag.

■

För täckning av cementbaserade och uppvärmda skikt
efter cirka tre dagar (så snart de är gångbara).

■

Hög bärkraft och otrolig flexibilitet.

■

Hög vidhäftningsförmåga – dubbelt så hög som kraven.

■

Vattentät och temperaturbeständig från -30 °C till +80 °C.

Med mycket flexibla PCI Flexmörtel® S2 kan keramik och plattor läggas
redan efter 3 dagar.
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PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM

UTOMHUSSPECIALISTEN
Som namnet antyder är PCI Flexmörtel Premium

Konstanta härdnings- och

premiumprodukten bland de flexibla fästmassorna i

bearbetningstider vid höga

PCI Flexmörtel-serien. En speciell egenskap är dess

och låga temperaturer

konstanta härdnings- och bearbetningstid.
Det spelar ingen roll om det är kallt eller varmt ute:
PCI Flexmörtel Premium härdar precis lika fort vid 5 °C som

Mycket bra skydd mot saltutfällningar

vid 20 °C. Den egenskapen liksom dess effektiva skydd mot
saltutfällningar och den korta tiden tills den är gångbar gör
den till den idealiska utomhusfästmassan för alla beläggningar
med keramiska plattor och natursten.

Otroligt behändig att använda –
bearbetningstid cirka 90 minuter
och gångbar efter cirka 4 timmar

Produktegenskaper
■

Hög bärkraft förhindrar att stora och tunga stenplattor
sjunker ner i fästmassan.

■

Flexibel, kompenserar för utvidgning och hopdragning
till följd av temperatursvängningar samt krympning.

■

För täckning av cementskikt med restfukt på ≤ 4 % CM.

■

Variabel konsistens – kan blandas för läggning i
tunnbädd, flytbädd eller mellanbädd efter behov.

■

Effektiv kristallin vattenbindning.

Plattläggning utomhus är särskilt säkert och enkelt med PCI Flexmörtel
Premium, som är behändigt att applicera och inte beroende av specifika
temperaturer.
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PLATTSÄTTNINGSSYSTEMET MED
FLERA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Högpresterande PCI Flexmörtel-fästmassor
kommer bäst till sin rätt när de används i ett
system. Som en del av plattsättningssystemet
med flera användningsområden bidrar de till att
garantera enastående resultat i 90 procent av de
tillämpningar som man hittar i bostadsmiljöer.
Produkterna har noggrant kombinerats till
ett smart system som möjliggör tillförlitlig
plattsättning även i situationer som annars skulle
vara komplicerade. De utvalda produkterna
uppfyller kraven för de olika tillämpningarna på ett
idealiskt sätt. De säkerställer ett tillförlitligt arbete
vid renovering av golv och badrum, läggning av
moderna plattor i bostäder och funktionella plattor
i kök. Samtidigt kan plattsättarna arbeta bekvämt,
flexibelt och tillförlitligt.

VARDAGSRUM

5
4
1

2

1

3

1 Primer

PCI Gisogrund
Betande/skyddande primer för väggar och golv

2 Golvavjämningsmassa

PCI Periplan Flow/PCI Periplan CF35
Golvavjämningsmassa under toppbeläggningar

3 Fästmassa

PCI Flexmörtel S1 Flott
Flexibel fästmassa, speciellt för golvplattor i
större format

PCI Flexmörtel S2
Mycket flexibel fästmassa för alla keramiska
beläggningar

4 Fogmassa

PCI Nanofug Premium
Flexibel fogmassa med flera användningsområden,
speciellt för keramiska plattor med låg vatten
absorption och natursten

Användningsområden
■

Alla keramiska plattor oavsett vikt och form.

■

På alla konventionella och uppvärmda underlag.

■

Bostadshus, särskilt i badrum.

PCI Durapox Premium (Multicolor)
Epoxihartsbaserad fästmassa för läggning och
fogning av keramiska plattor

5 Tätningsmassa

PCI Silcofug E
Elastiskt tätningsmassa för inom- och utomhusbruk

Systemets fördelar
■

System med flera användningsområden.

■

Optimerat för tillförlitligt, bekvämt arbete,
särskilt på små och medelstora ytor.

■
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Alla produkter ger mycket låga utsläpp.

PCI Silcoferm S
Elastiskt tätningsmassa för inom- och utomhusbruk

BADRUM

KÖK

2
4

5
1

3

4

2

2

1

3
5

1
1

1 Primer

PCI Gisogrund
Betande/skyddande primer för väggar
och golv

2 Avjämningsmassa

Golv: PCI Periplan CF35

1 Primer

PCI Gisogrund
Betande/skyddande primer för väggar
och golv

2 Avjämningsmassa

Golv: PCI Periplan Flow/PCI Periplan CF35

Golvavjämningsmassa under toppbeläggningar

Golvavjämningsmassa under toppbeläggningar

Väggar: PCI Pericret

Väggar: PCI Pericret

Avjämningsbruk till golv, väggar och tak

Avjämningsbruk till golv, väggar och tak

3 Vattentätning

PCI Lastogum
Vattentät, flexibel skyddande beläggning under

3 Fästmassa

PCI Flexmörtel S1

keramiska beläggningar i duschar och badrum

Flexibel fästmassa för alla keramiska
beläggningar

PCI Pecilastic W

PCI Flexmörtel S1 Flott

Flexibel vatten- och ångtät tätskiktsfolie/duk
under keramiska plattor på golv och väggar i
våta utrymmen.

PCI Pecitape-serien
Speciellt vattentätande tejpsystem for
vattentäta hörn och kantfogar - används i
kombination med PCI Seccoral 2K Rapid

3 Fästmassa

PCI Flexmörtel S1
Flexibel fästmassa för alla keramiska
beläggningar

PCI Flexmörtel S1 Flott
Flexibel fästmassa, speciellt för golvplattor i
större format

4 Fogmassa

PCI Nanofug Premium

Flexibel fästmassa, speciellt för golvplattor i
större format

4 Fogmassa

PCI Nanofug Premium
Flexibel fogmassa med flera användningsområden,
speciellt för kermaiska plattor med låg vatten
absorption och natursten

PCI Durapox Premium (Multicolor)
Epoxihartsbaserad fogmassa för läggning och
fogning av keramiska plattor

5 Tätningsmassa

PCI Silcofug E
Elastiskt tätningsmassa för inom- och utomhusbruk

PCI Silcoferm S
Elastiskt tätningsmassa för inom- och utomhusbruk

Flexibel fogmassa med flera användningsområden, speciellt för keramiska plattor med låg
vattenabsorption och natursten

PCI Durapox Premium (Multicolor)
Epoxihartsbaserad fogmassa för läggning och
fogning av keramiska plattor

5 Tätningsmassa

PCI Silcofug E
Elastiskt tätningsmassa för inom- och utomhusbruk

PCI Silcoferm S
Elastiskt tätningsmassa för inom- och utomhusbruk
Läs mer om våra kompletta våtrumssystem på www.pci-sverige.se
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PCI FLEXMÖRTEL I KORTHET
PCI Flexmörtel-serien

PCI Flexmörtel S1

PCI Flexmörtel S1 Flott

Allroundern

Golvspecialisten

Materialåtgång per kvadratmeter
(med 8 mm tandspackel)

2,8 kg

2,7 kg

Skikttjocklek fästmassa

1 till 10 mm

1 till 15 mm

Arbetstemperatur

+5 °C till +25 °C

+5 °C till +25 °C

Bearbetningstid

ca. 3 timmar*

ca. 3 timmar*

Öppentid

ca. 30 minuter*

ca. 30 minuter*

Kan gås på/fogas efter

ca. 8 timmar

ca. 6 timmar

Kan belastas helt efter

ca. 3 dagar

ca. 2 dagar

Klassificering

C2 TE S1 enligt SS-EN 12004

C2 E S1 enligt SS-EN 12004

Försäljningsenheter

20-kilossäck, 5-kilospåse

20-kilossäck

Underlag: golv
Betonggolv som är äldre än en månad, cementskikt
som är äldre än tre dagar och skikt med golvvärme
Betonggolv som är äldre än tre månader
Cementskikt ≤ 4 % CM, skikt med golvvärme
Anhydrit- och gipsskikt ≤ 0,5 % CM
Xylolitskikt
Gjutasfalt
Spånskiva (minst 25 mm),
med skruvar med 40 cm mellanrum
Rester av gammal fästmassa
Gamla plattor
Underlag: väggar
Betong som är äldre än tre månader
Väggar av gipsskivor, träfiberskivor
Spånskiva (minst 19 mm tjock),
med skruvar med 40 cm mellanrum
Gamla plattor
Egenskaper

* Vid +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. De här tiderna blir kortare vid högre temperaturer och längre vid lägre temperaturer.
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PCI Flexmörtel S1 Rapid

PCI Flexmörtel S2

PCI Flexmörtel® Premium

Den snabba fästmassan

Den tillförlitliga fästmassan

Utomhusspecialisten

3,1 kg

2,6 kg

2,1 kg

1 till 10 mm

1 till 10 mm

1 till 20 mm

+5 °C till +25 °C

+5 °C till +25 °C

+5 °C till +25 °C

ca. 40 minuter*

ca. 90 minuter*

ca. 90 minuter

ca. 15 minuter*

ca. 30 minuter*

ca. 30 minuter

ca. 3 timmar

ca. 12 timmar

ca. 4 timmar

ca. 1 dag

ca. 3 dagar

ca. 1 dagar

C2 FT S1 enligt SS-EN 12004

C2 TE S2 enligt SS-EN 12004

C2 FE S1 enligt SS-EN 12004

20-kilossäck, 5-kilospåse

20-kilossäck

20-kilossäck
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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
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