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Natursten – ett miljövänligt, exklusivt 
och värdefullt byggmaterial

Natursten bidrar till dagens trend mot

ett mer hälsosamt boende och ger

huset eller lägenheten en naturlig

karaktär och skön atmosfär. Varje

enskild natursten är unik. Det förklarar

varför naturstensgolv är så exklusiva

och det är det som gör dem så värde-

fulla. Men trots att det är ett förhållan-

devis resurskrävande material är det

inte ren lyx eftersom naturstenen utö-

ver de estetiska fördelarna även har

hög kvalitet och stabilitet. Av alla

beläggningar av keramiska plattor och

natursten utgör keramiska plattor ca

80 % och natursten ca 20 %. Med

modern logistik är det numer möjligt

att hämta natursten från hela världen.

När man lägger natursten måste man

känna till egenskaperna hos den

naturstenstyp som används.

Användningen av natursten i bygget

är beroende av naturstenstypens styr-

ka. Materialen som används till lägg-

ning och fogning måste vara anpassa-

de efter naturstenens speciella kvalitet

och egenskaper. På så sätt kan man i

stor utsträckning undvika utfällningar

och missfärgningar. Viss utfällning och

missfärgning måste man dock räkna

med på grund av naturstenens egens-

kaper och struktur. Information om

tester och stenarnas egenskaper finns

i gällande standarder. Egenskaper

som fuktupptagning, frostresistens,

tryckhållfasthet, slaghållfasthet och

slithållfasthet beskrivs utförligt i

Stenhandboken och i DS/EN 52 100

och DS/EN 52 112.
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Natursten är naturligt bildade geolo-

giska material. Det är sten som har

uppstått genom sedimentation, samt

genom stelnings- och omvandlings-

processer. Genom sedimentation i

flera lager och perioder på miljontals

år uppstår det massor av olika färger,

strukturer, kornstorlekar, nyanser och

fossilmineraler i en enda sten. När

man väljer stentyp visar därför ett

varuprov bara stenens ungefärliga färg

och struktur. Det finns inga garantier

för att det beställda och levererade

materialet överensstämmer exakt med

provet. Därför ska struktur och styrka

testas innan golvet läggs, och event-

uellt bör en mindre provyta läggas

först.

Naturstenens styrka varierar beroende

på hur stenen har bildats under den

geologiska utvecklingen. Det är sten-

ens styrka som bestämmer det enskil-

da materialets användningsområden

och vilken läggningsteknik man bör

använda. Magmatisk sten har uppstått

genom smältning i jordens inre. På

grund av de olika stelningsprocesser-

na skiljer man mellan djupbergarter

och vulkaniter. De väldigt fasta djup-

bergarterna, till exempel granit, syenit,

diorit och gabbro orsakar i regel inga

problem. Granit är mycket tät, frost-

beständig och smutsavstötande och

kan därför användas utomhus.

Beroende på hur de har uppstått kan

vulkaniterna vara mycket fasta, till

exempel ryolit (porfyr), diabas, dolerit

och basalt, som används som gat-

sten. Men vulkaniter kan även vara

mycket porösa, till exempel tuff.

Sedimentära bergarter har uppstått

genom förvittring, nedbrytning och

sedimentation av redan existerande

bergarter som sedan blivit samman-

pressade. På så sätt uppstår sedi-

mentära bergarter, till exempel kalk-

sten (som Solnhofen-plattor), dolomit

eller gips, eller konglomerat, till exem-

pel breccia, sandsten, skiffer eller

kalksandsten.

De finare sedimentära bergarterna, till

exempel sandsten, sandskiffer och

skiffer, är populära byggmaterial vid

restaurering av värdefulla, gamla

byggnadsverk, eller som takplattor för

att skydda byggnader mot påverkan

från väder och vind. De kan även

användas som golvplattor.

På grund av stora tryck- och temper-

aturpåverkningar förändras de

ursprungliga bergarterna och meta-

morfa bergarter uppstår. Det gör till

exempel att magmatiska bergarter blir

gnejs eller serpentinit, eller att kalk-

sten blir marmor.

Lerhaltiga bergarter blir skiffer, och

sandsten blir kvartsit. Kvartsit

används precis som granit med fördel

utomhus. Om andelen lera i de sedi-

mentära stenarna är större än andelen

kvartssand bildas en särskilt vackert

strukturerad sten, till exempel glim-

merkvartsit eller glimmerskiffer. På

grund av dessa stentypers låga styrka

kan de endast användas inomhus

som väggbeklädnad. En speciell

egenskap hos marmor är att den kan

vara transparent, vilket gör att den ska

läggas särskilt noggrant.

Natursten och dess egenskaper
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En viktig egenskap hos natursten är

porositeten som påverkar fuktupp-

tagningen och därmed även vidhäft-

ningen. Magmatiska och metamorfa

stentyper ska alltid läggas med en

specialanpassad polymerförstäkt PCI

Carra-fästmassa. Om stenarna läggs i

ett jordfuktigt bruk krävs att det spe-

cialanpassade vita vidhäftningsbruket,

PCI Carrahaft används för att undvika

missfärgningar i stenen och säkerstäl-

la vidhäftningen mot bruksskikt och

sten.

De snabbtorkande PCI Carra-fästmas-

sorna förhindrar utfällningar och ten-

densen till missfärgning minskar.

Missfärgning beror bland annat på

fukt som tränger in i stenen. Därför

ska man vid läggning av kapillära

naturstenstyper, t.ex. kalksten, mar-

mor och porös granit, se till att det

inte finns någon fuktpåverkan under-

ifrån. PCI erbjuder Carrasystemet 

– ett komplett sortiment för läggning

av natursten.

De vita Carra-fästmassorna från PCI

är utformade för naturstensbeläggn-

ingar som är känsliga för genomslag

från fästmassan eller bruket och kan

därför användas för alla stentyper. De

grå bruken används däremot endast

till naturstensplattor som inte är käns-

liga för genomslag. Det lättöverskådli-

ga produktsortimentet förenklar inkö-

pet och bidrar till optimering av lagret

– utan att begränsa användningsom-

rådena. PCI Carra-fästmassorna kom-

pletteras med PCI Carrafug, som är

en cementbaserad specialfogmassa.

PCI Carraferm, är en elastisk fogmas-

sa för fogar mellan naturstensbelägg-

ningen och angränsande ytor som

stolpar, pelare och väggar. PCI

Carraferm är speciellt utformad för

natursten och missfärgar inte stenen.

Kulören är färganpassad till PCI

Carrafug. Vid utslätning av PCI

Carraferm används PCI Polermedel

för att undvika missfärgningar, fetträn-

der längs plattkanterna.

Läggning av natursten
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I entréer och trapphus kan spridning av stegljud reduceras

betydligt med hjälp av de stegljudsdämpande systemen 

PCI Polysilent plus eller PCI Nanosilent. 

PCI Polysilent plus
Stegljudsskivorna PCI Polysilent plus limmas fast, på det

avjämnade underlaget, med PCI Nanoflott flex. Skivorna

som är 10 mm tjocka ger en stegljudsreduktion på 

ca. 16 dB.

PCI Nanosilent
Unik avjämningsmassa som ger tre egenskaper i ett och

samma moment: stegljudsreduktion med ca. 11 dB vid 

10 mm tjocklek, avjämning av underlaget och separations-

skikt mellan underlag och naturstensbeläggningen. 

Läggning av natursten
Naturstensplattorna limmas fast direkt på Polysilent-

skivorna eller PCI Nanosilent med ett av följande alternativ:

PCI Carraflex – vit flexibel fästmassa för tunna skikt.

PCI Carraflott NT – vit, lättflytande fästmassa för 

fullbruksfyllnad under plattorna.

PCI Carrament  – vit eller grå fästmassa för läggning 

i tjockare skikt.

Efter sex timmar kan naturstensbeläggningen fogas med

specialfogmassan PCI Carrafug. Hörn- och anslutnings-

fogar ska fogas med  den elastiska fogmassa, PCI

Carraferm, som är färgavstämd mot PCI Carrafug.

Stegljudsreducering med PCI Polysilent plus är lämplig i

både nyproduktion och vid renovering. Systemet ger låg

bygghöjd men effektiv stegljudsreduktion under natur-

stensbeläggningar.

PCI Polysilent plus-skivornas speciella ytskikt gör att

natursten kan läggas direkt på skivorna med god vid-

häftning utan att det blir missfärgningar.

PCI Nanosilent är en unik stegljudsdämpande avjäm-

ningsmassa som kan hällas eller pumpas ut på golvytan.

PCI Nanosilent ger en stegljudsreducering på ca 11 dB

vid 10 mm skikttjocklek. Produkten kan läggas i

skikttjocklek upp till 15 mm.

Stegljudsreduktion

Läggning av natursten 
på stegljudsisolering
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Tätskikt i våtutrymmen
I bostäder och liknande skyddas underlaget mot vatten och

fukt med de godkända våtrumssystemen PCI VG2007 eller

PCI V2001/G2001. Systemen är godkända och uppfyller

kraven i BBR, Boverkets Byggregler samt BBV,

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. PCI VG2007

innehåller ett tätskikt, PCI Pecilastic W som är en duk med

extra hög ångtäthet, 3,13 s/m. Systemet rekommenderas

till väggar av skivor och på träbjälklag men kan även

användas på andra underlag. PCI V2001/G2001 är ett god-

känt rollat tätskiktssystem bestående av PCI Wadian S

som är ett tunt tätskikt med hög ångtäthet och PCI

Lastogum X, tjockt flexibelt tätskikt som erbjuds tvåfärgat i

röd och grå färg för ökad egenkontroll vid applicering. I

offentliga duschrum skyddas underlaget med våtrumssy-

stemen PCI VG2007 eller PCI G2500.

Missfärgning
I våtrum kan det uppstå missfärgningar (utfällningar) på

natursten på grund av fuktpåverkan. Bilden till höger visar

rostbildning på en marmorbreccia som har uppstått på

grund av att vatten har trängt in i stenens kapillärporer. När

man väljer natursten ska man vara särskilt uppmärksam på

om stenen är lämplig för våtrum.

Läggning och fogning av naturstensplattor
Efter att underlaget skyddats för vatten kan kalibrerad

natursten fästas på tätskiktet med fästmassan PCI

Carraflex. Fogar kan utförs i bredder mellan 1-8 mm och

fogas med specialfogmassan PCI Carrafug som finns i fler-

talet färgnyanser. Som elastisk fog vid hörn- och anslut-

ningsfogar används PCI Carraferm som är färgavstämd

med PCI Carrafug.

Tätning utförs med godkända och ångtäta PCI våtrums-

system VG2007 och V2001/G2001 i bostadsmiljö och i

offentlig miljö med PCI VG2007 eller PCI G2005. 

Våtutrymmen

Natursten 
– läggning i våtrum

Rostbildning på 

en marmorbreccia

som har tillkommit

på grund av att

vatten har trängt

in i stenens 

kapillärporer.
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Natursten kan läggas på golv med golvvärme med samma

sortiment av PCI Carra-produkter för att fästa- och foga

plattorna som till övriga miljöer. 

Förbehandling av underlaget
Underlag av betong eller avjämningsmassa primas med

PCI Gisogrund eller med den snabbhärdande primern, PCI

Gisogrund Rapid.

Läggning av plattor
När primern har torkat kan kalibrerade natursten läggas i

den vita, snabbtorkande och lättflytande fästmassan PCI

Carraflott NT. Fästmassan möjliggör en hålrumsfri läggning

vilket är viktigt att uppnå för att undvika skador i stenen vid

trafikbelastning på golvytan. För mellanbäddsläggning av

natursten används PCI Carrament (vit eller grå).

Fogning
Naturstensbeläggningen kan beträdas efter ca 6 timmar

och fogas med specialfogmassan PCI Carrafug utan risk

för missfärgning.

Elastiska fogar
Hörn- och anslutningar mot väggar, pelare och andra mate-

rial, fogas med den elastisk specialfogmassa, PCI

Carraferm, som finns i anpassande färgnyanser.

Natursten – rätt läggning 
på golv med golvvärme
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Trä är ett besvärligt underlag för läggning av natursten och

förutsätter att underlaget är stabilt. Rätt konstruktion måste

väljas och utförandet ske med noggrannhet för ett gott

resultat.

Läggning direkt på träunderlag
Med den släta sidan av tandspackeln påförs ett kontakt-

skikt på träunderlaget av den vita specialfästmassan PCI

Collastic.

Därefter påförs PCI Collastic med en tandspackel i lämplig

grovlek och naturstenen limmas fast.

Alternativ: Läggning/vidhäftning av stegljuds- och
spänningsutjämnande skivor
Behandlade träunderlag slipas och grundas med special-

primern PCI Gisogrund 404, låt primern torka tills en klibb-

fri film bildats. Obehandlade brädgolv skall grundas två

gånger med PCI Gisogrund 404 med ca 20 minuters mel-

lanrum. Ojämnheter i underlaget utjämnas med spackel-

massan PCI HSP 34 i tjocklek om 10–20 mm. När under-

laget är plant kan stegljuds- och separationsskivorna PCI

Polysilent plus limmas fast med PCI Nanoflott flex, PCI

Nanolight eller PCI Nanolight Rapid. Alla skivskarvar tejpas

med målartejp, därefter limmas naturstensplattorna fast

med en av följande produkter direkt på PCI Polysilent plus

skivorna:

PCI Carraflex – flexibel fästmassa (vit).

PCI Carraflott NT – lättflytande fästmassa (vit). 

Elastisk fogning mot väggar och pelare
När fästmassan har torkat kan naturstensbeläggningen

fogas med specialfogmassan PCI Carrafug i önskad färg.

Mot väggar, pelare och snickerier etc. används silikonfog-

massan PCI Carraferm i anpassad färg. 

Träunderlag är besvärliga underlag påverkade av rörel-

ser, därför bör läggning av natursten på träunderlag

endast ske i privatbostäder. Golvet ska vara stabilt och

utan nedböjning. Lösa eller fjädrande plankor måste

förankras. Limmade parkettgolv ska slipas innan plattor-

na läggs.

Träunderlag

Natursten – läggning 
på träunderlag
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Täta naturstenstyper, som granit eller kvartsit, fungerar bra

att lägga utomhus. Natursten med låg vattenabsorption

kräver en fästmassa med hög vidhäftning. Fästmassan

måste också fylla ut alla hålrum under plattorna så inte vat-

ten kan samlas och orsaka frostsprängning och utfällningar.

PCI Carrament för mellanbäddsläggning kan läggas tjockt

för att jämna ut variation av tjocklek i plattorna och skall

läggas hålrumsfritt. 

Underlaget skall ha fall
Underlaget skall ha ett fall på minst 1,5%. Fallet på

betongunderlag utförs med de frostsäkra bruk. PCI

Repahaft L appliceras som vidhäftningsslamma och det

snabbhärdande bruket PCI Novoment M1 plus läggs i

tjocklek 20-80 mm. Tätskiktet PCI Seccoral 2K appliceras

till min 2 mm tjocklek på det härdade bruket. Alternativ

används tätskiktsmattan PCI Pecilastic WS som är själv-

häftande. Bruket primas då först med PCI Gisogrund eller

Gisogrund Rapid.

Påföring av fästmassa
Med buttering-floating-metoden kan toleranser på upp till

15 mm i tjockleken på naturstensplattorna eller ojämnheter

i underlaget jämnas ut. Fästmassan PCI Carrament för mel-

lanbäddsläggning (vit eller grå) påförs i nödvändig

skikttjocklek, och naturstensplattorna läggs i massan med

en vridande rörelse. Kalibrerade naturstensplattor kan läg-

gas i stort sett utan hålrum med den lättflytande fästmas-

san PCI Carraflott NT.

Fogning av natursten
När fästmassan PCI Carrament härdat, fogas naturstens-

beläggningen med specialfogmassan PCI Carrafug för 

fogbredder 1–8 mm,, PCI Megafug 3–15 mm eller 

PCI Rapidfug 1-10 mm.

Läggning av natursten 
på terrasser och balkonger 
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Av naturstensgranulat och konsthartsbindemedel kan man

tillverka förbluffande snarlika kopior av naturstensstrukturer,

s.k. kompositsten. Men kompositsten och natursten uppför

sig helt olika. Kompositstensplattor tar upp mer fukt från

fästmassan och kan slå sig och bukta upp från underlaget

sig, därför är det viktigt att rätt fästmassa används!

Skapa plana underlag
Plana underlag skapas med PCI snabbhärdande avjäm-

ningsmassor. PCI Periplan CF 30 eller PCI Periplan CF 40

(med extra hög tryckhållfasthet) används för att avjämna

golvytan. Alternativt används cementbruken PCI Novoment

Z1 eller PCI Novoment M1 plus som är färdiga bruk som

snabbt binder blandningsvattnet så att ingen fukt avges i

härdningsprocessen, vilket skonar kompositstenen som

annars kan bli deformerad. 

Läggning av kompositstenplattor/agglomarmor
Vid läggning av konsthartsbundna kompositplattor krävs en

snabbhärdande specialfästmassa för att undvika att plat-

torna tar upp fukt och deformeras. Den snabbhärdande

och lättflytande fästmassan PCI Rapidflott säkrar en

utmärkt vidhäftning och en i stort sett hålrumsfri läggning.

Fogning av kompositstenplattor/agglomarmor
När fästmassan har härdat fogas beläggningen med 

specialfogmassorna PCI Megafug eller PCI Rapidfug. 

Mot väggar, pelare och snickerier etc. används silikon-

fogmassan PCI Silcoferm S i anpassad färg. 

Kompositsten/agglomarmor 
– läggning och fogning

På grund av den höga värmeutvidgningskoefficienten

och fuktupptagningen är kompositsten enbart lämpligt

för inomhusbruk. Kontakta tillverkaren för mer informa-

tion. Konsthartsbundna plattor skiljer sig åt vad gäller

fuktupptagning. Tendensen till deformering beror på vil-

ket naturstensagglomerat som använts, samt på plattor-

nas storlek och tjocklek.

Agglomarmor Verde Alpi har stor tendens till deforme-

ring och kräver specialbehandling. För läggning av den

kompositstenstypen behövs en reaktionshartsfästmassa,

PCI Collastic eller PCI Durapox NT Plus.

Kompositsten
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Terrakotta även kallad cotto – plattor av bränd lera – är en

särskilt värdefull golvbeläggning. Naturtrogen och form-

skön, miljövänlig och hållbar, rustik och samtidigt elegant –

en klassiker inom inredning. Byggbiologiskt är den oöver-

träfflig, diffusionsöppen, naturlig, levande och varm.

Läggning av terrakotta
Mellanbäddsläggning av terrakotta kan göras med PCI

Carrament. Först dras ett tunt kontaktlager ut på underla-

get. Fästmassan påförs på det fuktiga skiktet med en tan-

dad spackel och plattorna läggs med en vridande rörelse. 

Fogning av terrakottabeläggningar
Fogarna på terrakottabeläggningen fylls med fogmassan

PCI Megafug, med hjälp av en gummiskrapa och dras av

diagonalt. Fogning kan även utföras maskinellt.

Tvättning av terrakottabeläggningen
Överbliven fogmassa avlägsnas med en gummiskrapa.

Terrakottabeläggningen tvättas sedan med en svamp och

får torka.

Elastisk fogtätning
Mot väggar, pelare och snickerier etc. används silikonfog-

massan PCI Silcoferm S i anpassand färg.

Terrakotta – läggning och fogning

Yrkesmän säger att ”terrakotta lever”, den egenskapen

måste man ta hänsyn till när man lägger terrakottabe-

läggningar.

Noggrant hantverksarbete av yrkesmän, anpassade fäst-

massor och värdebevarande skötsel av plattorna ger en

hållbar och exklusiv skönhet på alla underlag, både

inom- och utomhus.

Terrakotta



Skiffer är lerbergarter som har skapats

genom bergbildning vid höga tempe-

ratur- och tryckförhållanden.

Vid bildningen har det uppstått lami-

nära strukturer. Det innebär att sten-

materialet verkar hårt men har svaga

laminära områden som gör att man

kan bryta bergarten i skivor. Därför har

man i århundraden använt bergarten

som byggmaterial till tak och belägg-

ningar. Eftersom leran ofta har bestått

av en hög andel organiska ämnen har

många skiffrar en hög halt kolämnen

och kan ha en relativt hög oljehalt

(oljeskiffer). Därför är skiffer ofta myc-

ket mörkt och ibland till och med helt

svart.

Läggning av skiffer
Den ibland höga halten av kolämnen

och olja kan ge upphov till problem

vid vidhäftningen. Om man ska lägga

en okänd skiffer kan våra rådgivare

hjälpa till med att föreslå den bästa

fästmassan och kanske till och med

avråda från att använda den aktuella

skiffern. För det mesta kan PCI

Carrament användas till ej kalibrerade

plattor och PCI Nanolight Rapid till

kalibrerade plattor. Fästmassan påförs

med släta sidan av spackeln i ett tunt

kontaktlager på underlaget. Därefter

påförs fästmassan omgående på det

färska kontaktskiktet och plattorna

läggs med en vridande rörelse.

Alternativt kan PCI Carraflott NT, en

snabbtorkande och lättflytande fäst-

massa, användas. Utomhus skall

läggning ske med full bruksfyllnad

under plattorna för att undvika att vat-

ten samlas och orsakar frostsprängn-

ing.

Fogning
Skifferbeläggningen kan beträdas

efter ca 6 timmar och fogas med 

PCI Megafug, PCI Rapidfug eller 

specialfogmassan PCI Carrafug 

med minimal risk för missfärgning.

Elastiska fogar
Som elastisk fog mot väggar och

genomföringar samt snickerier etc.

används PCI Carraferm som är fär-

gavstämd med PCI Carrafug.
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Naturstensbeläggningar kan liksom

keramik dra till sig smuts, därför krä-

ver natursten noggrann skötsel och

rengöring.

För att den valda beläggningen inte

redan efter kort tid ska se gammal ut

måste den rengöras, skötas och even-

tuellt impregneras med specialproduk-

ter med jämna mellanrum. Rätt pro-

dukter ger rena beläggningar och hjäl-

per till att bevara värdet.

En obehandlad beläggning kan bli

missfärgad av många olika anlednin-

gar. Det är ytterst ovanligt att färgfö-

rändringen neutraliseras när belägg-

ningen har torkat.

Rengöringsmedelsbranschen erbjuder

en rad rengöringsmedel för att avlägs-

na föroreningar från natursten, men de

ska endast användas när man känner

till vilken typ av föroreningar det gäller

och efter att man har testat produkten

på ett ställe som inte syns.

Missfärgning kan också tas bort, eller

åtminstone reduceras, med ett speci-

almedel.

Rengöring
Sura produkter (med pH-värde 1–7)

löser upp och tar bort oorganiska

föroreningar, till exempel cement- och

bruksrester, kalkavlagringar, utfällnin-

gar och rost (fungerar inte på olja, fett,

vax och tätningsmedel) men har en

skadlig inverkan på natursten.

Basiska produkter (alkaliska, med

pH-värde 7–14) löser upp och tar bort

organiska föroreningar som smuts,

vegetabilisk olja och vegetabiliskt fett,

rengöringsmedelsfilm samt tunnare

vaxlager (fungerar inte på cementre-

ster, kalk, rost m.m.).

Produkter med lösningsmedel
(innehåller bensin o.d.) löser upp och

tar bort organiska föroreningar, till

exempel mineralolja, syntetiskt fett,

harts, lim, tjära, vaxlager och målar-

färg (fungerar inte på cementrester,

kalk, rost m.m.).

Andra produkter (specialrengö-

ringsmedel) krävs till speciella förore-

ningar, till exempel alger, fuktfläckar

och missfärgningar. Obs! Eftersom

flera naturstenstyper inte tål syra (t.ex.

kalksten) är det viktigt att endast ren-

göringsmedel speciellt utformade för

natursten används.

Skötsel
Rengöringsprodukter behövs för att

fräscha upp och bevara färgerna. Vid

normal nedsmutsning blandas rengö-

ringsmedlet ut i vatten. Till hårt neds-

mutsade fläckar behövs koncentrerat

medel. 

Filmbildande tillsatsmedel ska

enbart användas vid speciella till-

fällen. Egenskaper: används på

grova ytor, gör ytan glänsande,

eventuellt risk för hala golv.

Det är alltid riskfritt att använda till-

satsämnen som inte är filmbildan-

de i skurvattnet.

Egenskaper: vattenlösliga, rengör,

ingen utfällning, fräschar upp 

färgen.

Missfärgningar som har uppstått på

grund av beståndsdelar i själva natur-

stenen, av metallpartiklar eller oxida-

tionsprodukter under transporten eller

på byggplatsen, kan inte repareras

och kan för det mesta inte tas bort.

Däremot har slipning och polering gett

resultat på marmor och kalksten. Det

finns specialistföretag som utför

sådant arbete.

För impregnering finns det silikonpro-

dukter och silikonhaltiga produkter för

både inom- och utomhusbruk med

mycket lång hållbarhet. Dessa impreg-

neringsmedel är diffusionsöppna, i

stort sett färgneutrala och används

även på polerade ytor. Tätningsmedel

med akrylat eller vax lämpar sig först

och främst för inomhusbruk och

endast till råa ytor. De är filmbildande,

färgintensifierande, glansiga och har

begränsad hållbarhet.

PCI produkter 
PCI Golv Tvätt

PCI Golv Tvätt - Intensiv

PCI Naturstens Impregnering

PCI Naturstens Tvätt

Natursten 
– rengöringsmöjligheter och skötselråd
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Tabellöversikt – läggning av natursten          

KALIBRERAD natursten  EJ KALIBRERAD natursten

Genomskinlig Ogenomskinlig

t.ex. 
Carrara-marmor

t.ex. 
Jura-marmor

Kalksten

t.ex.
granit, porfyr, altakvartsit

t.ex. 
kalksten
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** Primning med PCI Gisogrund eller PCI Gisogrund Rapid.

** Primning med PCI FL Grunder 303 S eller PCI Gisogrund 404.

*+ Primning med PCI FL Grunder 303 S. 

Utomhus används PCI FL Grunder 303 S tillsammans med PCI Seccoral 2K.
++ Endast på golv.
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Produktöversikt

Snabbhärdande, fästmassa,
vit eller grå. För tjockare
skikt, 5-40 mm. Lämplig för
okallibrerade plattor och där
plattorna kräver ett bruk med
viss bärighet vid montaget.
För läggning av natursten på
väggar och golv, inom- och
utomhus.
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PCI Carraflex PCI Carraflott NT
Lättflytande vit, snabbhärdande
fästmassa för hålrumsfri läggning
av natursten på golv, in- och 
utvändigt. Appliceras i tjocklek 
från 3-20 mm. Speciellt lämplig 
för kinesisk granit s.k. 
Padang,  Kashmir White, skiffer,  
och agglo-marmor. 

PCI Novoment M1 plus
Snabbhärdande golvbruk med
mycket låg restfukt, idealiskt
som underlag för känsliga
naturstensorter. Kan användas
in- och utvändigt i tjocklek 2-80
mm.

PCI Carrament

PCI Carraferm
Silikonfogmassa 
anpassad för natursten. 
Utvecklad för att und-
vika missfärgning av 
stenen som traditionella
silikon-fogmassor kan ge.

PCI Gisogrund

PCI Seccoral 2K 
Tätskikt bestående av två 
komponenter, dispersion och 
bruksdel. Lämplig för hög 
belastning som i offentlig 
miljö och utomhus. Påförs 
till 2-2,5 mm tjocklek på 
väggar och golv, 
spricköverbyggande.

PCI Nanolight Rapid

Specialfogmassa till naturstens-
beläggningar. Kan användas 
på golvvärme, balkonger och 
terrasser. Används inom- och 
utomhus till golv och väggar. 
Fogbredd 1–8 mm.

PCI Carrafug

Tunna skivor, tjocklek 10 mm 
som ger stegljudsreduktion 
med hela 16 dB. Skivorna limmas 
mot underlaget och plattorna 
av natursten eller keramik 
monteras direkt på skivorna 
med PCI Nanoflott flex.

PCI Polysilent plus

PCI Rapidflott
Snabbhärdande, gråfärgad 
fästmassa för hålrumsfri 
läggning i tjocklek 4-20 mm.
Lämplig för läggning av 
agglo-marmor och stor 
formatiga keramiska plattor
in- och utvändigt. 

PCI Lastogum X

PCI Collastic
2-komponents, vattentät,
snabbhärdande, formbar 
reaktionshartsfästmassa 
för naturstens- och keramik-
beläggningar. För underlag 
av golvspånskivor och stål.

PCI Nanosilent

PCI Megafug
Flexibel fogmassa till 
natursten med låg 
absorption, inom- och
utomhus. Speciellt lämplig
för golv med och utan golv-
värme. Fogbredd 3–15 mm.

PCI Rapidfug

Blixtprimer, torktid 5-10 minuter.
Invändigt på mineraliska underlag
som cement- och anhydrit-
baserade avjämningsmassor,
betong, KC-puts, gipsputs,
lättbetong samt cement- 
och gips-baserade skivor.

PCI Gisogrund Rapid PCI Gisogrund 404

PCI Repahaft L

Specialprimer för
golvspånskivor och
plankgolv inomhus
samt på icke-sugande
underlag som befint-
liga naturstens och
keramiska plattor, 
invändigt. 

PCI Pecilastic W
Tätskikt PCI Pecilastic W är en duk med
extra hög ångtäthet, 3,13 s/m som 
ingår i våtrumssystem PCI VG2007.
Systemet är godkänt avByggkeramik-
rådet och uppfyller Boverkets krav 
och rekommenderas till väggar av 
skivor och på träbjälklag men kan 
även användas på andra underlag

PCI Carrahaft
Vitt, vidhäftningsbruk för traditionell
bruksläggning. 2 mm kontaktskikt
på stenens baksida förhindra
genomslag i stenen och ökar 
vidhäftningen mot bruk och sten.
Inom- och utomhus, frostbeständig.

Vidhäftningsslamma till 
PCI Novoment M1 plus.
Borstas in i underlaget 
innan PCI Novoment M1 plus
appliceras vått i vått ovanpå. 

Reaktionshartsbindemedels
baserad fästmassa, epoxi.
För läggning av känslig
natursten. Även lämplig 
för fogning.

PCI Durapox NT Plus

Elastisk silikonfogmassa 
med god vidhäftnings-
förmåga och hög kvalitet. 
För inom- och utom-
husbruk.

PCI Silcoferm S

PCI Periplan CF 30
Självutjämnande, snabbhärdande,
fiberförstärkt, pumpbar, cement-
baserad avjämningsmassa. För
avjämning av underlaget innan
läggning av natursten, keramiska
plattor. Skikttjocklek 3–40 mm.

Lättvikts-fästmassa för inom- 
och utomhusbruk till väggar och
golv. Universal, högflexibel och
snabbhärdande fästmassa för 
alla underlag och alla keramiska 
beläggningar samt viss natursten
t.ex. skiffer.

1-komponents, vattentätt, flexibelt, tjockt tätskikt
som används under natursten och keramiska 
plattor i våtrum i kombination med PCI Wadian S.
Godkänt av Bygg-
keramikrådet och 
uppfyller Boverkets 
krav. Ingår i våtrums-
systemen V2001/G2001.

Vit snabbhärdande fästmassa 
för inom- och utomhusbruk 
på väggar och golv i tjocklek 
2-10 mm. Glidfri sättning 
på vägg. För läggning av 
natursten, särskilt vit 
Carrara- och Jura-marmor.

Primer för väggar och golv invändigt. 
Minskar sugningen i underlaget vilket 
förlänger öppentiden 
på fästmassan, binder 
dammpartiklar, stärker 
upp ytan. På underlag av 
gipsskivor och andra skivor 
lämpliga för keramiska 
plattor och natursten.

Snabbhärdande, flexibel 
fogmassa till natursten med låg
absorption, inom- och utomhus.
Snabbt gångbar och regntålig, ca 
2 tim beroende på temperatur. För
smala till breda fogar 1-10 mm.

Unik avjämningsmassa, 
stegljudsreduktion med 
ca 11 dB vid 10 mm tjocklek. 
Tar även upp rörelser mellan 
underlaget och beläggningen. 
Plattor monteras direkt på den 
avjämnade ytan. Kan läggas i
skikttjocklek 5–15 mm.
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Intelligenta lösningar från 
BASF Construction Chemicals
Oavsett vilka förutsättningar du står inför gällande byggande, kan intelligenta

lösningar från BASF Construction Chemicals bidra till väl utförda projekt.

Våra världsbekanta varumärken innehåller alla den senaste teknologin för att

säkra den mest optimala lösningen till dina krav.

EMACO® – Betongreparationssystem

MBrace® – Fiberkomposit-förstärkningar

MASTERFLOW® – Precisions- och undergjutningsmassor

MASTERFLEX® – Fogmassor och fogsystem

MASTERSEAL® – Ytbehandling och impregnering

CONCRESIVE® – Epoxibruk, fäst- och injiceringssystem

CONICA® – Idrottsgolv

CONIDECK® – Tätskiktssystem 

CONIROOF® – PU-baserade taktäckningssystem

CONIBRIDGE® – PU-baserade membraner för broar

MASTERTOP® - Dekorativa golv och industrigolv

UCRETE® – Golvsystem för extrema förhållanden

PCI® – Fäst- och fogmassor, tätskikt  och avjämningsmassor 
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