Tekniskt datablad 259
utgåva september 2014
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Användningsområde
För inom- och utomhusbruk.
För gatsten och naturstenplattor.

För enklare fogning med
PCI Paviﬁx CEM Rapid,
PCI Paviﬁx PU och
PCI Paviﬁx 1K Extra.

Förbehandla stenytan med PCI Paviﬁx V före
fogning för lättare rengöring efter fogningen och
för att bevara naturstenens naturliga utseende.

Produktegenskaper
Bildar en hinna som skyddar

Tas bort med vatten, ingen

stenens yta.

permanent förändring av stenens yta.

Underlättar rengöring av stenytan
efter fogningen.

Tekniskt datablad
PCI Pavifix® V

Användarmässiga och tekniska data
Materialtekniska data
Materialbas

Stark eterlösning

Komponenter

1 del

Konsistens

flytande

Färg

färglös

Densitet

0,96 g/cm³

Märkning av bindemedel enligt
- Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar kl. 3, VPG III, UN 1170 etanol, lösning
- Farliga ämnen
antändligt
Se avsnittet Hälsa och säkerhet för mer information.

Lagringstid

Minst 18 månader. Förvaras torrt. Ingen permanent förvaring
i över +30 °C.

Förpackning

5 kg förpackning
Art.nr. / EAN-nr. 55258159 / 4083200062104

Användartekniska data
Åtgång (beroende på stenens sugförmåga)

ca. 100 - 150 g/m²

Täckning
- 5 kg förpackning

ca. 30 - 50 m²

Arbetstemperatur

+5 °C till +30 °C

Påföljande arbeten:
- Fogning av ytorna efter

ca 1-2 timmar*

- Rengöring av fogade ytor

när fogmassan härdat

*Vid +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Högre temperaturer förkortar och lägre temperaturer förlänger de angivna tiderna.

Förbehandling av underlaget
Underlaget måste vara rent, torrt, fast

och andra vidhäftningshämmande

och bärkraftigt samt fritt från fett, olja

material.

Applicering
1 Skaka PCI Paviﬁx V förpackningen

2 Rengöring

ordentligt och häll upp i ett lämpligt, rent

2.1 Ytor som har fogats med

tas bort med en högtryckstvätt. Vid hårt

blandningskärl. Doppa en korthårig

PCI Pavifix CEM Rapid. När fogmas-

fastsittande fogrester rekommenderar vi

velourroller i PCI Paviﬁx V, drag av över-

san har härdat kan fogrester tas bort

rengöring med ångstråle.

ﬂödigt material mot ett avstrykningsgal-

med en högtryckstvätt.

ler och rolla ut PCI Paviﬁx V heltäckande

2.3 Ytor som har fogats med

på stenunderlaget. När förbehandlingen

PCI Pavifix 1K Extra eller

har torkat kan ytan fogas.

PCI Pavifix PU.

När fogmassan har härdat kan smuts

Tekniskt datablad
PCI Pavifix® V

Använd en korthårig roller. Före appliceringen
stryks överﬂödigt material av mot ett avstrykningsgaller …

… därefter appliceras PCI Paviﬁx V heltäckande
på stenytan.

Observera
Lagringstid: minst 18 månader.

Trycksprutor lämpar sig inte för att

Förvaras torrt. Ingen permanent

applicera PCI Paviﬁx V på stenytor.

förvaring i över +30 °C.

Säkerhetsinformation
PCI Paviﬁx V är antändligt. Förvara

Vid förtäring, uppsök omedelbart läkare

behållaren på en välventilerad plats.

och visa upp förpackningen eller detta

Förvaras åtskilt från antändningskällor -

datablad.

Rökning förbjuden.

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.

Master Builders Solutions Sverige AB
PCI Sverige
Arkipelagen
Stora Åvägen 21
436 34 Askim, Sweden
Tel: (0) 8-12213612
pci-sverige@pci-group.eu

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 259, utgåva september 2014.
Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.pci-sverige.com

