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för skarvtätning av våtrumsfolien 

PCI Pecilastic W Project

Användningsområde

■ För tätning av skarvar av 

våtrumsfolien PCI Pecilastic W 

Project. Skarvarna kan överlappas 

5 cm och limmas samman. Folien

kan även monteras kant i kant och

bandet PCI Pecitape 100 P limmas

över skarven.

Produktegenskaper

■ 1-komp, färdig att använda.

■ Mycket goda arbetsegenskaper,

enkel att pressa ur tuben och god

vätning mot folieduken.

■ Snabb härdning, ETAG testad för 

vattenbelastning efter 7 dygn.

■ Innehåller ej vatten.

■ Fri från lösningsmedel enligt tysk

standard TRGS 610; Giscode RS 10.

■ Mycket låg emission PLUS, 

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.



Tekniskt datablad

PCI Pecitape Bond

Användarmässiga och tekniska data

Material

Applicering

**vid + 23 °C och 50 % relativ fuktighet. Högre temperaturer and high air humidity förkortar och lägre temperaturer förlänger angivna tider.

Materialbas silan modifierad polymer (SMP)

Komponenter 1-komponent

Konsistens pastös

Färg beige

Märkning
- Lagstiftning om farligt gods på väg Ej farligt
- Lagstiftning om hälsovådliga ämnen ingen märkning nödvändig för denna produkt
För mer information se  avsnittet "Säkerhetsinformation"

Lagringstid min 6 mån vid förvaring i oöppnad förpackning. 
Ingen permanent förvaring över + 30 °C.

Förpackning 310 ml tub
Art.nr. 4349/3

Förbrukning *
- tandning A2 ca 20 lpm per tub vid överlapp om 5 cm

Luft- och underlagstemperatur + 15 °C to + 25 °C 

Fuktighet < 70 % RF

Applicerings metod limspridare tandning A2

Öppentid** ca 45 minuter

Kan viktbelastas efter** ca 24 timmar

Fullt belastningsbar efter** för vatten efter 7 dagar

■ PCI Pecilastic W Project

■ PCI Pecitape P 100

■ PCI Pecitape Corner I

■ PCI Pecitape Corner E

Lämpliga underlag

■ Förvara PCI Pecitape Bond i 

rumstemperatur..

■ Snedskär pipen på tuben. Applicera

PCI Pecitape Bond på underlaget

och fördela ut limmet med en 

limspridare med tandning A2. 

Applicera inte mer material än vad

som kan förseglas i skarvarna inom

45 min.

■ Följ den separata 

monteringsanvisningen för 

våtrumssystemet PCI VG2014 

vid monteringen.

■ Överlappa folievåderna minst 5 cm

och pressa fast limskarven ordentligt.

Alternativt monteras folievåderna kant

i kant. Bandet PCI Pecitape 100 P

monteras då över skarven. Limma

fast bandet enligt anvisning och

pressa fast bandet.

■ Härdat lim kan enbart avlägsnas 

mekaniskt.

■ Rengör verktygen med 

PCI Univerdünner universal thinner,

direkt efter användning.

Applicering
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PCI Pecitape Bond

Produkten innehåller 

trimethoxysilylpropylethylendiamine. Kan

orsaka allergisk reaktion. Låt inte limmet

torka på huden. Skydda ögon om det

finns risk för stänk. Avlägsna intorkad

produkt med tvål och vatten. 

Vid ögonkontakt skölj rikligt med vatten.

Om ögonbesvär inte avtar efter några

minuter sök omgående läkarvård. 

Mindre mängd methanol frigörs vid 

användning och under härdprocessen,

sörj för god ventilation.

Giscode: RS 10.
För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

Säkerhetsinformation
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Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera
kraftigt, liksom användningsområdet för våra produk-
ter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i
detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuva-
rande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte
från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester
samt själv kontrollera att produkten passar för det
tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig
att kontakta teknisk support vid användningsområden
som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under

rubriken “Användningsområde”. Att använda produk-
ten utanför de användningsområden som beskrivs i
databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador,
vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skade-
ståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga de-
taljer i våra datablad accepteras endast i händelse av
uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldig-
heter på grund av produktansvarslagen. Alla transak-
tioner måste följa våra villkor för försäljning och
leverans.

■ PCI Pecilastic Bond härdar via 

kontakt med vatten och fukt och

måste förvaras i hermetiskt tillsluten

behållare. Kvarvarande lim i tuben

måste därför tillslutas så den är 

hermetisk tillsluten. Luftfuktighet

under 35% RF kan påverka så att

härdtiden förlängs.

Observera


