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Användningsområde

■ Vatten- och ångtät tätskiktsfolie/duk

invändigt och utvändigt på golv och

väggar.

■ I bad- och duschutrymmen i bostäder

och hotell.

■ Mycket lämplig på fuktkänsliga under-

lag som träbjälklag, väggar av gipss-

kivor, gipsputs men även på betong,

puts och golvspackel.

■ Uppfyller BBR Boverkets Bygg regler

och är godkänd enligt Byggkerami-

krådets Branschregler för våtrum

BBV 10:2.

■ PCI Pecilastic W har mycket hög

ångtäthet: SP-provning ger hela 2,5

miljoner s/m i ångtäthet enligt SS-EN

ISO 12572 med fuktbelast ning 

100 % RF- 75 % RF.

■ Godkänd för våtrum i både våtzon 1

och våtzon 2 på väggar och golv 

enligt Byggkeramikrådets 

Branschregler.

Produktegenskaper

■ Vatten- och ångtät, skyddar känsliga

underlag mot vatten och vattenånga.

■ Flexibel, kompenserar rörelser i 

underlaget orsakade av temperatur

och vibration.

■ Spricköverbryggande, hög säkerhet

även mot framtida sprickor i 

underlaget.

■ Färdig att monteras, tätskiktet 

limmas enkelt fast mot underlaget.

■ Snabb montering, tidsparande 

montering av tätskiktet med kort 

torktid.

Folievåderna monteras kant i kant i det blöta 
Lastogumskiktet.



Tekniskt datablad

PCI Pecilastic® W Project

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Användningstekniska data

Materialbas Polyetylenfolie, fleecebelagd på bägge sidor.

Märkningsplikt
- Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar ej farligt
- Lagstiftning om hälsovådliga ämnen Ej märkningspliktig, ej hälsovådlig

Impermabilitet upp till 15 m vattenpelare

Färg Blå

Förvaring Förvaras torrt, ej över + 30 °C 

Lagringstid Minst 12 månader

Förpackning 30 m rulle, bredd 1m, tjocklek ca 0,5 mm
Art.nr. / EAN-nr. 45191951 / 4049499027118

Arbetstemperatur + 10 °C till + 30 °C (underlagets temperatur)

Temperaturbeständighet - 20 °C till + 80 °C

Arbetsutförandet presenteras utförligt i separat monteringsanvisning för PCI Våtrumssystem VG2013. Kontakta oss för mer information eller ladda ner
på www.pci-sverige.com/broschyrer

Monteringsanvisning

Tekniskt datablad nr 296, utgåva september 2013. 
Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.pci-sverige.com 
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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.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med

dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt

PCI produkter och lösningar för ditt 

projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.


