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PERFEKT TIL 
KRÆVENDE 
OPGAVER
MED PCI ZEMTEC OUTDOOR 
FLYDESPARTEL TIL VEJRLIGSUDSATTE OG MEKANISK BELASTEDE  GULVE

Den universelt anvendelige mineralske belægning 
anvendes til udendørs overflader samt til indendørs 
vådbelastede rum.

	■ Meget modstandsdygtig over for vejrlig, frost, tøsalt og permanent fugt

	■ Enkel og hurtig at påføre; der kræves ingen overfladebehandling

	■ Kan bruges på fald op til 2 % med bevaring af faldet

www.pci-danmark.dk



Uanset om det drejer sig om udendørs områder, hårdt 
belastede garagegulve eller vådbelastede indendørs 
rum: PCI Zemtec Outdoor er velegnet på steder med 
krævende forhold.  
Den mineralske belægning giver mulighed for yderst 
modstandsdygtige overflader fra lagtykkelser på 3 mm. 
Den letflydende masse er nem at forarbejde og hærder 
hurtigt uden revner. De færdige gulve kan tåle vejrlig, 
frost, tøsalt, permanent fugt og køretøjer med luftfyldte 
og massive gummidæk.
Udseendet kan forbedres ved at tilsætte farvechips. 
Imprægnering med PCI Zemtec Protect tilbyder 
yderligere beskyttelse og nemmere rengøring.

Yderligere overfladebeskyttelse  
ved imprægnering med  
PCI Zemtec Protect

 ■ Slidfast og skridsikker (R10) farveløs 
imprægnering

 ■ Til mineralske underlag indendørs og 
udendørs

 ■ Giver mulighed for enklere pleje og rengøring
 ■ Nem at forarbejde og påføre

PCI Zemtec Outdoor  
tilbyder følgende fordele

 ■ Kan anvendes umiddelbart på vejrligsudsatte 
udendørs områder samt i våde eller 
lejlighedsvis fugtige indendørs områder

 ■ Modstandsdygtig over for vejrlig, frost, tøsalt 
og permanent fugt 

 ■ Velegnet til køretøjstrafik med luftfyldte og 
massive gummidæk

 ■ Til lagtykkelser fra 3 til 20 mm
 ■ Let at påføre 
 ■ Konsistens kan justeres via vandmængden
 ■ Kan anvendes på fald op til 2 %
 ■ Kan betrædes efter 4 timer, efterbehandles 
efter 2 dage og fuldt belastes efter 7 dage

 ■ Skridsikker overflade (klasse R10)
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PCI ZEMTEC  
OUTDOOR
FLYDESPARTEL TIL 
VEJRLIGSUDSATTE GULVE

Trods de gode 

flydeegenskaber kan  

PCI Zemtec Outdoor 

nemt påføres overflader 

med fald.

De gode 

arbejdsegenskaber 

betyder at den 

mineralske belægning 

nemt påføres 

underlaget.

Når PCI Zemtec Outdoor 

forbedres visuelt med 

farvechips og beskyttes 

med PCI Zemtec Protect 

sikrer den et umiddelbart 

anvendeligt gulv på 

udendørs vejrligsudsatte 

områder eller i 

vådbelastede indendørs 

rum.


