PCI Fogmanual
PCI fogmassor för kakel och klinker är erkänt uppskattade av både hantverkare, byggare och fastighetsägare. För att
enklare välja rätt fogmassa till aktuella plattor och utrymme får du här vägledning för ditt projekt.
Fogmassorna erbjuds i en mängd olika kulörer. Våra mjuka fogmassor är kulöranpassade till fogmassorna.
I broschyren “PCI Guiden” finner du kompletta konstruktioner för plattsättning. Kontakta PCI för mer information
eller läs mer om respektive produkt i produktbladen på vår hemsida www.pci-sverige.com

KERAMISKA PLATTOR

UTRYMME

PCI PRODUKT

Kakel

Väggar 		

PCI Nanofug, PCI FT Fugengrau

Mosaik, keramisk och av glas

Väggar och golv

PCI Nanofug Premium

Glasplattor, glasblock

Väggar

PCI Nanofug Premium

Mjuk fogning

Vägg och golv, även våtrum

PCI Silcoferm S

Klinker, granitkeramik

Golv, bostäder

PCI Nanofug Premium, PCI FT Megafug

Granitkeramik

Golv, offentliga lokaler

PCI Nanofug Premium, PCI FT Megafug

Frostsäkra klinkerplattor

Utomhus: vägg, golv, fasad

PCI Nanofug Premium, PCI FT Megafug

Anpassade klinkerplattor

Storkök, industri

PCI Durafug NT

Anpassade klinkerplattor

Mejerier, bryggerier etc.

PCI Durapox NT plus

Bassängplattor, mosaik

Bassänger in- och utvändigt

PCI Durafug NT, vattenanalys krävs

Mjukfogning

I och runt bassäng

PCI Silcoferm VE

Rörelsefogar

Trafikerade golvytor

PCI Elritan 140

FOGNING MED MÖRKA KULÖRER
Det är modernt att välja kraftigt pigmenterade fogmassor i kombination med ljusa klinkerplattor. Vissa plattor är dock
känsliga för att fogpigmenten kryper ner i plattans porer och försvårar rengöringen. Polerad granitkeramik kan vara
speciellt känslig då poleringen öppnar upp porerna i plattans ytskikt.
Utför ett prov med aktuell platta och fog för att säkerhetsställa att plattan kan tvättas ren. På marknaden finns vissa
rengöringsprodukter som kan vara effektiva för att avlägsna fogresterna från plattorna och som kan vara en möjlig
lösning om problem uppstått.
FOGMASSOR FÖR NATURSTEN
Natursten är känsliga material som kan slå sig eller missfärgas om inte rätt produkter används. PCI Carra-produkter
är speciellt anpassade för natursten som marmor, travertin, kalksten, skiffer, granit m.m.

NATURSTEN

UTRYMME

PCI PRODUKT

Marmor, travertin

Våtutrymmen, vägg och golv

PCI Carrafug

Kalksten, granit

Våtutrymmen, vägg och golv

PCI Carrafug, PCI FT Megafug, PCI Rapidfug

Natursten

Offentliga golv

PCI Carrafug, PCI FT Megafug, PCI Rapidfug

Natursten

Utvändigt, vägg och golv

PCI FT Megafug, PCI Rapidfug

Mjuk fogning

Vägg och golv

PCI Carraferm (ingen missfärgning)

