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Käyttökohteet
• Lattia- ja seinäkulmien, levysaumojen ja eri  

materiaalien yhtymäkohtien vahvistamiseen sekä  
vedeneristämiseen.

• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Märkätilat
• Uima-altaat

Ominaisuudet ja edut
• Halkeamansilloittava — varmuus vedenpitävyydestä, jos alusta hal-

keilee myöhemmässä vaiheessa.
• Veden- ja pakkasenkestävä — monikäyttöinen sekä sisä- ja 

ulkotiloissa
• Pitkäikäinen — ympäristövaikutukset eivät vaikuta nauhan 

kestävyyteen.
• Varma tartunta — kiinnittyy varmasti vedeneristystuotteisiin.
• Kalkki- ja klooriveden kestävä — soveltuu myös uima-altaisiin.

Alustan valmistelu
• Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja puhdas tartuntaa heikentävistä 

aineista kuten öljy tai rasva.

Asennus
• Levitä PCI Lastogum vedeneristettä runsaasti lattian ja seinien rajapin-

toihin. Paina PCI vedeneristenauha (60 mm seinäpinnalle 60 mm lattia-
pinnalle) tuoreeseen PCI Lastogum vedeneristeeseen.Telaa/sivele PCI 
Lastogum vedeneristettä nauhan päälle niin, että se kastuu. Käsittele 
ulko- ja sisänurkat (muotoile nurkkapalat PCI vedeneristenauhasta) 
samaa ohjetta noudattaen.

• Putkiläpivientien kohdalla seinäpinnoilla käytetään valmiiksi reititettyjä 
tai itse leikattavia PCI läpivientikappaleita. Sovita läpivientikappale 
niin, että pala saadaan korotettua putken kaulalle. Levitä PCI Lastogum 
vedeneristettä seinäpinnalle ja putken ympärille ja kiinnitä läpivienti-
kappale tuoreeseen PCI Lastogum vedeneristeeseen ja telaa/sivele PCI 
Lastogum vedeneristettä päälle niin, että läpivientikappale kastuu.

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  
BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran 
hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava 
tieto on aina helposti saatavana.

PCI Pecitape®
Kuituvahvistus- ja vedeneristyskappaleet

Tekniset tiedot
Koostumus    kuitukangasvahvisteinen  
    vahvistenauha
Maantiekuljetusten luokittelu  ei haitallista
Vaarallisten aineiden luokittelu  ei haitallista
Vedenpitävyys PCI Seccoralin kanssa  15 m vesipilari
Väri     sininen
Murtovenymä    > 200%
Pakkauskoot
PCI Pecitape 120    10 m rulla
     50 m rulla
PCI Pecitape 250    20 m rulla
PCI Pecitape 10x10   1 kpl
PCI Pecitape 35x35   1 kpl
PCI Pecitape 90°I    1 kpl
PCI Pecitape 90°A    1 kpl
Lämmönkestävyys   -20°C - +80°C


