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Användningsområde
 In- och utvändigt.
 Till golv, väggar och tak.
 Till betong, murverk, kalkcement- och

cementputs.
 Till utlagning, avjämning och putsning

 Under golvbeläggning som

fallbyggnad och utjämning av betong
och cementunderlag.
 Tjocklek om 3 - 30 mm.

Lokalt i tjocklek upp till 50 mm.

av väggytor.

PCI Pericret har en plastisk och smidig
konsistens, som gör den lätt att applicera,
i tjocklek om 3-50 mm.

Produktegenskaper
 Snabbhärdande, redan efter

ca 2 timmar kan beläggning ske av
keramiska plattor
 Vattenfast och frostbeständig,

0767
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PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
D-86159 Augsburg
13
DE0057/02

PCI Pericret (DE0057/02)
EN 998-1:2010
General purpose rendering mortar
EN 998-1 GP CS IV
Reaction to fire
Water absorption
Water vapour permeability µ
Adhesion
Thermal conductivity λ10,dry
(Table value to
EN 1745:2002)

Class E
W0
≤ 25
≥ 0,5 N/mm²
FP:B
≤ 0,47 W/(m·K)
for P= 50 %
≤ 0,54 W/(m·K)
for P= 90 %

Tekniskt datablad
PCI Pericret®

Användarmässiga och tekniska data
Materialtekniska data
Materialbas

Specialcement med additiver

Komponenter

1-komponent

Konsistens

Pulverform

Färg

Grå

Förvaring

Torrt och svalt

Lagringstid

ca 6 månader,
ingen permanent förvaring i över + 30 °C

Förpackning

25 kg säck av kraftpapper med polyeteninlägg
Art.nr. / EAN-nr. 50194063 / 4083200036808

Användningstekniska data
Förbrukning

ca 1,3 kg/m² per mm tjocklek

Förbrukning
- 3 mm tjocklek
- 10 mm tjocklek
- 20 mm tjocklek

25 kg säck räcker till ca:
6,4 m²
1,9 m²
1,0 m²

Tjocklek
- minimal
- maximal

3 mm
50 mm

Arbetstemperatur
Vattenmängd
Vilotid

+ 5 °- + 25 °C underlagstemp
ca 4,8 - 5,0 lit/säck
ca 3 min

Arbetstid*

ca 30 - 40 min

Plattsättning efter *)

2 tim

Målning med: *)
- silikat, kc-färg

4 tim

- dispersionsfärg

4 tim

*) vid + 23 °C och 50 % relativ fuktighet. Högre temperaturer reducerar och lägre temperaturer förlänger tiderna.

Förbehandling av underlag
 Underlaget skall vara rent, fast och

 Starkt sugande underlag tex

sugande. Det skall vara fritt från

lättbetong skall grundas med

damm och skikt som kan äventyra

PCI Gisogrund förtunnad med

vidhäftningen

vatten 1:1 alt. med oförtunnad

PCI Gisogrund Rapid. Alternativt kan
underlaget förvattnas omsorgsfullt.

Applicering av PCI Pericret
Blandning

5█ Därefter påförs omgående önskad

7█ Vid höga temperaturer, påverkan av

1█ Tillsätt 4,8 - 5,0 lit vatten per säck om

mängd bruk till en tjocklek om

vind eller direkt solljus förvattnas

25 kg i ett blandningskärl.

3 - 30 mm per skikt. Lokalt kan bruket

underlaget och bruket skyddas mot för

2█ Häll i pulvret och blanda till en klumpfri

läggas till 50 mm tjocklek.

hastig uttorkning. Fukta med vatten och

homogen massa med en långsamtgå-

6█ När bruket har styvnat

ﬁnspridarmunstycke eller täck ytan med

ende borrmaskin och blandarvisp.

(ca 30 - 90 minuter beroende på

PE-folie.

3█ Låt bruket vila i ca 3 minuter och rör

tjockleken och temperaturen) bearbetas

om på nytt.

PCI Pericret med en fuktad ﬁltbräda och

4█ Dra först på ett tunt kontaktskikt på

glättas eventuellt med en putsbräda

underlaget för bästa vidhäftning.

eller stålbrätt.
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Observera
 Styvnat material får inte blandas med

vatten eller nytt pulver.

 Verktyg och blandningskärl rengörs

omgående med vatten.

 Härdat material kan enbart avlägsnas

mekaniskt.

Prestandadeklaration
Prestandadeklarationer, enligt Byggpro-

hemsida, www.pci-augsburg.de/

duktdirektivet kan laddas ner på PCI:s

produkte/leistungserklaerung.

Information för säker användning
PCI Pericret innehåller cement. Risk för

vatten i ﬂera minuter. Ta om möjligt ur

därefter med en vårdande hudkräm

allvarliga ögonskador. Risk för hudirritation.

eventuella kontaktlinser. Fortsätt att spola.

(pH ca 5,5). Vid hudirritation: Kontakta eller

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kontakta eller uppsök snarast

uppsök läkare. Ta av förorenade kläder

Förvaras oåtkomligt för barn. Bär skydds-

läkare. Vid inandning: Flytta personen till

och tvätta dem innan de används igen.

handskar (t.ex. nitrilhandskar) och skydds-

frisk luft och se till att han eller hon vilar

Produkten är inte brännbar. Därför krävs

glasögon/visir. Undvik

i en ställning som underlättar andningen.

inga speciella åtgärder för brandskydd.

inandning av damm. Vid kontakt med

Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål

Vattenföroreningsklass: 1 (självutvärdering).

ögonen: Spola försiktigt ögonen med

och vatten och smörj

Giscode ZP 1
För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

Ytterligare information
Du är välkommen att kontakta oss med

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt

Reservation för ändringar och tryckfel.

PCI produkter och lösningar för ditt
projekt.

BASF AB
Box 7144
402 33 Göteborg
Tel. 031-26 84 60
Fax 031-26 84 80
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera
kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i
detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande 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 produkten utanför de användningsområden som beskrivs i
databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador,
vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av
uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och
leverans.

Tekniskt datablad nr 214, utgåva augusti 2015 (tysk utgåva oktober 2014).
Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.pci-sverige.com

