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FLYDE-
EGENSKABER
NEM AFRETNING AF GULVE
PCI PERIPLAN FLOW — MED UNIKKE BEARBEJDNINGSEGENSKABER
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Fliselæggermester  
& vinder af den  
1. PCI-Alpecup

Den nye flydespartelmasse løber helt af sig selv ud i hvert 
eneste hjørne og fremstår med en ekstremt glat overflade. 
Velegnet til alle topbelægninger.

	■ Ekstremt letudflydende – uden tidskrævende efterbearbejdning

	■ Særdeles hurtig hærdning – kan betrædes og belægges efter ca. 2 timer

	■ Selvudluftende – kræver ikke pigrulning

www.pci-danmark.dk



PCI PERIPLAN
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Kan anvender til rigtig  
mange opgaver
	■ Som gulvafretning under flise- og 
naturstensbelægninger samt tekstil- og 
elastiske belægninger og parketgulve
	■ Til afretning og overfladereparation af 
betongulve samt afretningslag af cement, 
kalciumsulfat og støbeasfalt
	■ Til lagtykkelser på 1 – 20 mm,  
på støbeasfalt op til 5 mm

Usædvanlig nem bearbejdning

	■ Ekstremt letlflydende – nem at arbejde med
	■ Selvudluftende, meget glat overflade –  
ingen efterslibning nødvendig
	■ Selvudluftende – arbejdsmoment med  
pigrulle undgås
	■ Lang forarbejdningstid på cirka 45 minutter
	■ Hurtig hærdning – kan betrædes og belægges 
med fliser allerede efter ca. 2 timer
	■ Kort blandetid – ingen ventetid
	■ Pumpbar – kan bruges på store arealer

Den løber og løber og løber: Den nye selvnivellerende 
spartelmasse PCI Periplan Flow er noget udover 
det usædvanlige. Takket være dens unikke 
nivelleringsegenskaber flyder afretningsmassen 
af sig selv ud i hvert et hjørne – uden yderligere 
efterbearbejdning og forkorter forarbejdningstiden.
Resultatet taler for sig selv: En spejlglat, overflade – uden 
anvendelse af pigrulle og uden efterfølgende slibning.
Efter ca. 2 timer kan overfladen allerede betrædes  
og beklædes med fliser eller anden belægning.
Kort sagt: Dermed er professionel gulvafretning 
gjort nemmere hvilket gør produktet tids- og 
omkostningsbesparende!

CSA-teknologi  
Her ligger hemmeligheden:

PCI‘s patentanmeldte CSA-teknologi benytter 
kalciumsulfoaluminatcement (såkaldt CSA-cement) i  
PCI Periplan Flow for at opnå en hurtigere afbinding og højere 
tidlig styrke, hvilket igen fremskynder byggeprocessen. 
Fremstillingsprocessen foregår ved væsentligt lavere 
brændingstemperaturer sammenlignet med traditionelle 
cementer, hvilket bruger mindre energi og reducerer  
CO₂-aftrykket.

 
Resultat: En helt ny sammensætning med forbedrede 
produkt- og forarbejdningsegenskaber sammenlignet med 
sammenlignelige spartelmasser baseret på bæredygtige 
råvarer.

Perfekt resultat: Ingen pin holes, meget glat overflade, som ikke kræver  
yderligere efterslibning.

Nemt arbejde: Omrøres – udhældes – nivellerer sig selv!


