
Waterdichting in natte ruimtes

 Eenvoudige verwerking

 Bewezen kwaliteit

 Voor wand en vloer
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PCI Lastogum Dichtset

Het afdichtingssysteem voor onder keramiek 
in badkamers en douches

Om natte ruimtes voldoende af te dichten zou op de volgende manier 

kunnen worden gewerkt:

Hechtprimer

PCI Gisogrund®

voor wand 
en vloer

PCI GisogrundPCI Gisogrund

Afdichtband

PCI Kimband
voor waterdichte 
hoek- en 
aansluitvoegen

voor waterdichte 

aansluitvoegen

Speciale 
afdichtingsmanchet

PCI Pecitape® 
10 x10
voor het afdichten van
leidingdoorvoerenleidingdoorvoeren

Flexibele waterdichtings- 
en kleefpasta

PCI Lastogum®

onder keramiek in douche 
en badkameren badkamer

1. Gronderen
De ondergrond moet vast, droog, schoon en vrij van olie, 

vet of andere vervuilingen zijn. Het oppervlak mag geen 

gaten of scheuren hebben. Ondergrond primeren met 

PCI Gisogrund en deze laten drogen.

2. Tweemaal afdichten met 
PCI Lastogum
PCI Lastogum onverdund met een roller, kwast of spachtel 

voldoende ruim en geheel dekkend op de ondergrond 

aanbrengen. Daarbij ook kimband en manchet inwerken, 

zie punt 3 en 4. Na een droogtijd van ca. 1 uur de tweede 

laag PCI Lastogum aanbrengen.

3. Hoek- en aansluitvoegen afdichten
PCI Kimband met de eerste laag PCI Lastogum in de 

hoek- en aansluitvoegen verlijmen.

4. Leidingdoorvoeren afdichten
PCI Pecitape 10 x 10 over de uit de wand stekende leiding 

schuiven en met PCI Lastogum verlijmen.
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Elastische siliconenvoegkit

PCI Silcoferm® S
universeel voor 
binnen en buitenbinnen en buiten

Lichtgewicht, fl exibele mortel

PCI Nanolight®

voor alle ondergronden 
en alle keramiek
voor alle ondergronden 
en alle keramiek

Erfüllt

C2TE
S1
nach 

EN 12004

Flexibele voegmortel

PCI Nanofug®

voor alle voegbreedtes 
en alle keramiek
voor alle voegbreedtes 
en alle keramiek

G
eprüft nach

  

D

IN /EN  13888

erfüllt die

Anforderungen

Baustopfen

Wasserleitung

Putz

PCI Gisogrund®

PCI Lastogum®

®

(rot)

PCI Pecitape  10 x 10

PCI Lastogum® (grau)

FALSCH

CORRECT
Leidingsstop

Verlengstuk

Waterleiding

Pleister

PCI Gisogrund

PCI Lastogum® (1° laag)

PCI Pecitape® 10 x 10

PCI Lastogum® (2° laag)

5. Tegels verlijmen
Na een droogtijd van de tweede laag van 1 tot 2 uur kunnen 

tegels of platen met PCI Flexmörtel of PCI Nanolight direct 

op de gedroogde PCI Lastogum worden verlijmd. Breng met 

de gladde kant van een lijmkam een dunne contactlaag aan 

en kam deze vervolgens op. Slechts zoveel lijm aanbrengen 

als tijdens de lijmopentijd met keramiek kan worden belegd. 

Tegels of platen met een schuivende beweging in het lijmbed 

plaatsen, uitrichten en aandrukken.

6. Afvoegen
PCI Nanofug met een voegspaan diagonaal in de 

voeg inbrengen, evt. herhalen om na te vullen. Als de 

voegmortel is aangetrokken (vingertoppentest) met 

enigszins vochtige spons of sponsbord nawassen.

7. Hoek-, aansluitings- en
bewegingsvoegen elastisch afkitten
Voegen uitkrabben en het oppervlak reinigen. 

Zelfhechtende PCI Silcoferm S onder druk tegen de 

zijkanten in de voeg spuiten. Voordat een fi lm wordt 

gevormd, de kit met PCI Glättmittel bevochtigen en met 

spatel of voegijzer glad strijken.

De speciale afdichtingsmanchet PCI Pecitape 10 x 10 

moet de leiding omsluiten.  Anders moet, zoals op 

de afbeelding weergegeven, een verlengstuk worden 

aangebracht.
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Kijk op www.basf-cc.nl/PCI voor productinformatie, brochures, instructiefi lms, voorbeeldadviezen en technische tips.

Afdichtingsband

PCI Kimband
Afdichtband voor hoeken aansluitvoegen. 
Waterdicht in combinatie met PCI Lastogum. 
Lengte12 m.

Flexibele waterdichtings- en kleefpasta

PCI Lastogum®

Aan te brengen door middel van rollen, kwasten
of spachtelen. Voor vochtige of natte ruimtes 
binnen, zoals badkamers, op wand en
vloer. Waterdicht, flexibel, scheuroverbruggend,
oplosmiddelvrij, gebruiksklaar. Emmer van 4 kg.

Speciale afdichtingsmanchet

PCI Pecitape® 10 x 10
Van vlies voorzien band voor het afdichten 
van leidingdoorvoeren. Formaat 100 x 100 mm. 
Twee exemplaren.

Roller
Eén exemplaar.

De PCI Lastogum Dichtset bevat: Waterdichtingssysteem voor natte ruimtes

In dit voorbeeld zijn gebruikt:
1  Primer PCI Gisogrund
2  Eerste afdichtingslaag PCI Lastogum
3  Tweede afdichtingslaag PCI Lastogum
4  Kimband PCI Pecitape 120
5  Dichtmanchetten PCI Pecitape 10 x 10
6  Dichtmanchet PCI Pecitape 42,5 x 42,5
7  Tegellijm PCI Nanolight
8  Voegmortel PCI Nanofug
9  Siliconenkit PCI Silcoferm S
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