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PCI Durapox® Premium
Fuga epoksydowa tak łatwa w użyciu
jak fuga cementowa!
Niezwykle łatwa aplikacja,
Bardzo łatwo zmywalna przy użyciu PCI Durapox® Finish,
brak zacieków i smug na powierzchni okładziny,
 Paleta 17 żywych barw dla indywidualnych projektów



PCI Durapox® Premium

Fuga epoksydowa tak łatwa w użyciu
jak fuga cementowa!
Czy fuga epoksydowa może być łatwa w aplikacji jak fuga cementowa? Teraz już tak! Dzięki konsystencji spoiny epoksydowej PCI Durapox® Premium,
fugowanie jest tak łatwe jak przy użyciu tradycyjnej zaprawy cementowej.
Aplikacja jest tak wygodna, że można ją wykonać jedną ręką, bez użycia siły!
Spoina jest dostępna również w wygodnym 2 kg opakowaniu. Taka ilość
wystarczy na 1 - 2 m2 kabiny natryskowej.
PCI Durapox® Premium znajduje zastosowanie tam gdzie szczególnie liczy
się efekt wizualny oraz tam gdzie bardzo istotna jest trwałość, odporność
na chemikalia oraz wodoszczelność posadzek i ścian.

Zalety
Bardzo łatwo zmywalna przy użyciu PCI Durapox® Finish, brak zacieków
i smug na powierzchni okładziny,


Paleta 17 żywych barw dla indywidualnych projektów



Bardzo łatwa w utrzymaniu i czystości podczas użytkowania dzięki
efektowi „Easy-to-clean” i odporna na agresywne środki czyszczące
stosowane w gospodarstwie domowym

Kolory fug
01 Brylantowobiały
N owo ś ć

N owo ś ć

Spoinowanie przebiega z łatwością dzięki zastosowaniu
takich samych narzędzi (pacek, gąbek), jakich używa się
przy fugach mineralnych. Stosowanie specjalnych narzędzi do aplikacji epoksydów nie jest w tym przypadku
wymagane.
Po ok. 10 - 45 minutach od spoinowania rozcieńczyć
pozostałości spoiny na okładzinie, wykonując okrężne
ruchy miękką gąbką nawilżoną niewielką ilością wody.

11 Jaśmin
02 Beż bahama

43 Pergamon

03 Karmel

23 Świetlistoszary
16 Srebrnoszary

N owo ś ć

55 Orzechowobrązowy

21 Jasnoszary

N owo ś ć

57 Brąz sarni

22 Piaskowoszary

05 Średniobrązowy

31 Cementowoszary

41 Ciemnobrązowy

19 Bazalt
47 Antracyt

Zastrzega się możliwość różnic koloru, uwarunkowanych drukiem
Szerokość fugi: 1 - 20 mm

40 Czarny

Po ok. 60 min przed końcowym zmywaniem spryskać
okładzinę płynem PCI Durapox® Finish.
Alternatywnie PCI Durapox® Finish (koncentrat).
można dodać bezpośrednio do wody przeznaczonej do
zmywania

PCI Durapox® Finish
Środek czyszczący pozostałości spoiny
epoksydowej


500 ml - butelka z nasadką rozpylającą (płyn)



750 g - puszka (koncentrat proszek)

Następnie przy pomocy pacy z miękką gąbką usunąć
pozostałe zacieki i zmyć okładzinę do czysta.
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PCI Durapox® Premium zapewnia bardzo łatwe spoinowanie - bez pozostałości uciążliwych zacieków i smug na
powierzchni okładziny.

