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til brolægning med natur- eller betonsten

Anvendelsesområde

PCI Pavifix® 1K Extra er egnet til fugning af
brolægninger og flisebelægninger med natur- og
betonsten samt til klinkebelægninger og smalle
fuger fra 3 mm.

 Til vandrette overflader.

 Til udendørs brug.

 Til fugebredder på mindst 3 mm.

 Til vandgennemtrængelig fugning af

brolægning med mosaiksten af

mindre og stor størrelse samt med

fliser af natursten, betonsten og

klinker.

 Kun til natursten, der ikke er

modtagelige over for misfarvning!

 Udelukkende egnet til anvendelse på

vandgennemtrængelig

bundopbygning!

 Udendørs private arealer med

fodgænger- og lejlighedsvis

personbilstrafik som

parkeringspladser, havegange,

garageindkørsler og terrasser.

Produktegenskaber

 Kan også bruges som svumme til

fugning af betonstensbelægninger og

fliser.

 Kan svummes/skylles ned med vand,

hvorved også smalle fuger fyldes helt.

 1-komponent, kan forarbejdes straks.

 Slidfast og permanent

modstandsdygtig over for

vejrpåvirkning. Materialet bliver ikke

skyllet væk.

 Hærdner uden revner eller svind.

 Vandgennemtrængelig, vand (fx regn)

ledes hurtigt ned i underlaget.

Fladerne forsegles ikke fuldstændigt

 Frost- og vejrbestandig.
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Tekniske data

Materialetekniske data

Anvendelsestekniske data

* ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed. Højere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger de angivne tider.

Materialebasis Brugsklar sandblanding med polybutadienbindemiddel

Densitet Ca. 1,7 g/cm³

Farve Beige, grå, antracit

Mærkning i henhold til
- Forordning om farligt gods (Vejtransport) ikke farligt godt
- Forordning om farlige stoffer Ikke-mærkningspligtigt produkt
For yderligere oplysninger, se afsnit om sikkerhedsoplysninger.

Opbevaring Opbevares tørt og ikke permanent ved temperaturer over 
+ 30 °C

Lagerholdbarhed I lukket beholder mindst 18 måneder

Leveringsform 25-kg-beholder (vakuumlukket alupose i spand)
Beige: Varenummer/EAN-nr. 50326948 / 4083200010204
Antracit: Varenummer/EAN-nr. 50326945 / 4083200010228
Grå: Varenummer/EAN-nr. 50326944 / 4083200010211

Forbrug (ved en fugedybde på 30 mm og en fugebredde på 5 mm)
- Brolægning med mosaiksten (6 x 6 cm) Ca. 8,5 kg/m²
- Brolægning med chaussésten (10 x 10 cm) Ca. 5 kg/m²
- Brolægning med brosten (16 x 16 cm) Ca. 3,1 kg/m²
- Flisebelægninger (30 x 30 cm) Ca. 2,0 kg/m²

Fugebredde Fra 3 til 50 mm

Fugedybde
- ved gående trafik Min. 30 mm
- ved kørende trafik
- ved lejring i Pavifix DM

Min. 40 mm
Min. 20 mm

Forarbejdningstemperatur + 5 °C til + 30 °C (underlagstemperatur)

Potlife* Ca. 45 minutter

Hærdetider*
ved svummede fuger
- kan betrædes efter* Ca. 30 timer
ved fuger, der er bearbejdet med gummiskraber
- kan betrædes efter* Ca. 24 timer
- fuldt belastbar* Ca. 3 - 7 døgn

Temperaturbestandighed - 20 °C til + 60 °C

Farver

Grå*

*Med forbehold for farveafvigelser af
tryktekniske grunde.

Beige* Antracit*
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 Underkonstruktionen skal være

vandgennemtrængelig!

 Hele brolægningens opbygning skal

kunne holde til de faktiske

belastninger samt være udført teknisk

korrekt.

 Ved moderat belastning kan

lægningen udføres i sand, eller

skarpkantet grus. Ved lægning i grus

kræves en særligt grundig

komprimering. Belægningssten skal

være lejret ca. 1/3 ned i gruslaget.

Det kan evt. være nødvendigt at

understøtte stenene yderligere ved

hjælp af stenmel. Generelt gælder

følgende: Fugemørtler kan ikke

kompensere for kraftige bevægelser i

belægningsstenene og -fliserne.

 Ved højere belastning skal der

arbejdes i bundet konstruktion, 

fx med vandgennemtrængelig 

PCI Pavifix DM.

 Da det i modsætning til brolægning er

vanskeligere at nedlejre fliser fast i et

gruslag, anbefaler vi også her en

bundet konstruktion.

 Nødvendig fugedybde

- ved arealer uden kørende færdsel:

mindst 30 mm

- ved arealer med kørende færdsel:

mindst 40 mm

Ved renovering af gammel belægning

bringes fugerne ned i den nødvendige

dybde ved blæsning/afrensning, og

urenheder på stenenes sider fjernes.

 Før fugning skal brolægningerne eller

flisebelægningerne altid forvandes

grundigt, indtil belægningen ikke kan

optage mere vand. Det kan være

nødvendigt at forvande flere gange! I

forbindelse med ru overflader og høje

udetemperaturer skal man være

særligt opmærksom på dette. Under

forarbejdningen må belægningens

overflade ikke tørre ud. Derfor

anbefales en mellemvanding

afhængigt af de omgivende

betingelser.

Forbehandling af underlaget

Fuger fra 3 til 8 mm

1 Fordel PCI Pavifix® 1K Extra ud på den

våde flade, og under pres arbejd den

ned i fugerne med en gummiskraber.

Fyld så vidt muligt fugerummet ud.

2 Benyt herefter en vandstråle til aktivt

at understøtte opfyldningen af fugerne.

Ved særligt smalle fuger føres

vandstrålen præcist langs med fugerne.

Fuger, hvori materialet har sat sig, kan

straks fyldes op med nyt materiale. 

Sørg for, at fugerummet fyldes tæt og

helt ned i bunden.

 Efter fugningen skal mørtelrester

fjernes grundigt fra stenoverfladen

med en blød kost (fx kokoskost).

Dette gøres ved at feje diagonalt i

forhold til fugerne, så man undgår at

feje materialet op af fugerne.

Fuger fra 8 mm

1 Fordel PCI Pavifix® 1K Extra ud på den

våde flade, og pres den ned i fugerne

med en gummiskraber. Sørg for, at

fugerummet fyldes tæt og helt ned i

bunden.

2 Efter fugningen skal mørtelrester

fjernes grundigt fra stenoverfladen med

en blød kost (fx kokoskost). Dette gøres

ved at feje diagonalt i forhold til fugerne,

så man undgår at feje materialet op af

fugerne.

 Frisk, ubrugt materiale (ikke

mørtelrester) kan fyldes i beholderen

og dækkes af ca. 2 cm vand. 

Dette materiale skal bruges op inden

for maks. 4 uger. Det gøres ved at

hælde materialet med vand ud på

fladen og udfør arbejdet som

beskrevet ovenfor.

Forarbejdning af PCI® Pavifix 1K Extra
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Stenoverfladen og fugesiderne forvandes kraftigt før fugning. Skær vakuumposen op, og hæld det friske materiale ud på den våde
belægningsflade.

Arbejd PCI Pavifix 1K Extra ned i fugerne med en gummiskraber. Ved fuger på 3 - 8 mm hjælpes materialet ned i fugerne af vandstrålen.
Ved særligt smalle fuger føres vandstrålen langs med fugerne. 
Fuger, hvori materialet har sat sig, kan straks fyldes op med nyt materiale.
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Mørtelrester fjernes helt fra belægningens overflade med en blød kost.

 Brug egnede beskyttelseshandsker

og -briller/ansigtsskærm.

 Må ikke forarbejdes ved

underlagstemperaturer på under 

+ 5 °C. Den bedste temperatur til

fugning med PCI Pavifix® 1K Extra er

mellem + 15 °C og + 20 °C.

 Værktøj rengøres med 

PCI Unifortynder straks efter brug. 

I hærdnet tilstand kan materialet 

kun fjernes mekanisk.

 På kontaktpunkterne mellem

bindemidlet PCI Pavifix® 1K Extra 

og stenenes overflade kan der,

afhængigt af overfladens

beskaffenhed, opstå forskelligartet

farvevirkning (fx intensivering af

farverne eller let glans). Det gælder

især lyse åbenporede sten. Denne

farvevirkning kan i vid udstrækning

modvirkes ved på forhånd at mætte

belægningens overflade med vand.

Hvis der alligevel har dannet sig en

glansfilm, forsvinder den igen efter

nogen tid som følge af vejrpåvirkning.

På grund af den mangfoldighed af

stentyper, der efterhånden findes på

markedet, er det umuligt at sige

noget generelt om farvevirkningen.

 Ved belægninger med affaset kant

skal fugefyldningen kun nå op til den

nederste fasekant. Området ved

affasningen må ikke fyldes ud, da

materialet ellers kan brække af her.

 Fugede flader skal beskyttes mod

slagregn!

 Som følge af belastningen fra den

daglige færdsel kan fugekanterne

brække af mellem belægningssten 

og fugemørtel.

 Følg i øvrigt anbefalingerne fra

producenten af belægningsmaterialet.

 Ikke egnet til vej- og gadearealer, der

belastes med færdsel af lastbiler og

busser.

 Ved større belastning af belægningen

er fugning med PCI Pavifix® PU

nødvendig. For teknisk rådgivning

kontakt PCI-rådgivningsservice.

 Ved rengøring med højtryksrenser

(tidligst efter 7 døgn) må der kun

anvendes dyser med flad stråle.

Dysens afstand til underlaget skal

være mindst 20 cm. Benyt ikke

fejemaskine til rengøringen.

 PCI Pavifix® 1K Extra afgiver lugt

under hærdningen og efter

vådbelastning.

Bemærk!



Tekniske datablad

PCI Pavifix® 1K Extra

Tekniske datablad No 265, udgave april 2014. 
Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt; 
Den seneste udgave er altid tilgængelig på internettet under www.pci-danmark.dk

Arbejdsvilkårene på byggepladen/arbejdspladsen og
anvendelsesområderne af vores produkter er meget
forskellige.
I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene
retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.
Disse svarer til vores daglige kendskab.
Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets
 egnethed og anvendelsesmuligheder for det
 forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores
rådgivning.
Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte
 oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser
generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 
86159 Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker 

(fx nitrilhandsker) under arbejdet.

Kommer stof på huden, vaskes med

vand og sæbe.

MAL-kode: Ikke omfattet
Arbejdshygiejniske oplysninger.
Se særskilt sikkerhedsdatablad/-brugsanvisning.

Sikkerhedsdata/mærkning


