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Voor natuur- en betonsteen

De twee-componenten bestratingsvoegmortel 
PCI Pavifix PU is waterdoorlaatbaar, waardoor het
oppervlak niet geheel verzegeld is. Regenwater
kan snel afvloeien via de ondergrond.

 Voor vloeren.

 Voor binnen en buiten. 

 Voor voegbreedtes van 5 tot 50 mm. 

 Voor het waterdoorlatend afvoegen

van mozaïek, klein- en grootformaat,

bestrating uit natuur- of betonsteen. 

 Voor bereden vlakken met 

middelmatige belasting, bijv. door

personenwagens en licht 

vrachtverkeer, verkeersluwe oude

stadsdelen, laadplaatsen, 

voetgangerszones, parkeerplaatsen,

tuinpaden en garage-inritten.

Toepassingsgebied

 2 componenten.

 Zeer slijtvast, langdurig bestand tegen

weersinvloeden en mechanische 

belasting, bijv. door veegmachines.

 Scheurvrij uithardend en krimpvrij af-

bindend. De voegmortel breekt niet uit.

 Waterdoorlaatbaar, water 

(bijv. regenwater) wordt snel in de 

ondergrond afgevoerd. Het oppervlak

wordt niet geheel verzegeld. 

 Vorst- en weersbestendig, universeel

buiten toepasbaar, ook op vlakken die

met dooizouten worden belast.

 Kleurversterkend, de karakteristieke

kleur van de bestrating wordt 

versterkt. 

 Zandmengsel in een zak en apart

een blik bindmiddel voor 

middelgrote tot grote oppervlakken.

Verschillende mengverhoudingen: bij

oppervlakken met verkeer 1 zak

zandmengsel + 1 verpakking 

bindmiddel; voor belopen 

oppervlakken 2 zakken zandmengsel

+ 1 verpakking bindmiddel.

Producteigenschappen
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Materiaaltechnische gegevens

Verwerkingsgegevens

- Bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze tijden.

Materiaalbasis  zandmengsel met polyurethaan bindmiddel

Componenten  2-componenten

Kleur  beige, grijs, antraciet

Opslag  droog, niet langdurig boven + 30 °C bewaren

Opslagtijed
- bindmiddel
- zand

ten minste 12 maanden
ten minste 48 maanden

Verpakking 

- emmer van 21 kg met zandmengsel en
geïntegreerd bindmiddel

Kleur beige:   Art.-Nr./EAN-Code 3273/2

Kleur grijs:  Art.-Nr./EAN-Code 3274/9 
Kleur antraciet:  Art.-Nr./EAN-Code 6130/5 

- verpakking van 20,9 kg bestaande uit
een blik van 0,9 bindmiddel en een zak
van 20 kg zandmengsel

Kleur beige:  Art.-Nr./EAN-Code 3275/6 

Kleur grijs:  Art.-Nr./EAN-Code 3276/3 
Kleur antraciet:  Art.-Nr./EAN-Code 6131/2 

- zak van 20 kg zandmengsel Kleur beige:  Art.-Nr./EAN-Code 3277/0 
Kleur grijs:   Art.-Nr./EAN-Code 3278/7 
Kleur antraciet:  Art.-Nr./EAN-Code 6132/9 

- blik van 0,9 bindmiddel Art.-Nr./EAN-Code 3279/4 

Verbruik (bij 30 mm voegdiepte en 10 mm voegbreedte)

Mozaïekbestrating (7 x 7 cm)  ca. 10 tot 12 kg/m²
Kleinformaat bestrating (10 x 10 cm)  ca. 8 tot 10 kg/m²
Grootformaat bestrating (17 x 17 cm)  ca. 6 tot 8 kg/m² 

Voegbreedte  5 tot 50 mm 

Voegdiepte 
- Bij loopverkeer minimaal 25 mm
- Bij rijverkeer minimaal 40 mm

Verwerkingstemperatuur  + 5 °C tot + 30 °C (ondergrondtemperatuur) 

Verwerkingstijd* ca. 30 minuten 

Uithardingstijd*
- Regenvast na ca. 1 uur 
- Beloopbaar na ca. 4 uur 
- Volledig belastbaar na ca. 7 dagen 

Temperatuurbestendigheid  - 20 °C tot + 60 °C 

Verwerking en technische gegevens
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De totale opbouw van de bestrating

moet zijn uitgevoerd naar de te 

verwachten belasting en waterdoorlaat-

baarheid en moet drainerend zijn.

Bij toepassing bij particulieren, o.a. 

belasting enkel door loopverkeer, kan

de bestrating in een lava-, zand- of 

splitbed worden gelegd.

Bij belasting door rijverkeer is, na het leg-

gen in een splitbed, een goede verdich-

ting van de bestrating noodzakelijk.

Aanbevolen voegdieptes

- Bij loopverkeer: minimaal 25 mm

- Bij bereden vlakken: minimaal 40 mm

Bij het saneren van oude bestratingen, de

voegen door uitblazen op de minimale 

voegdiepte brengen en verontreiniging

aan de steenflanken verwijderen.

De voegflanken en het oppervlak van de

stenen moeten bij de verwerking van

PCI PAVIFIX PU droog zijn.

Voor het voegen

Als eerst PCI PAVIFIX V wordt 

aangebracht voor het voegen met 

PCI PAVIFIX PU kan het oppervlak 

gemakkelijker gereinigd worden. Zie ook

de productinformatie van PCI PAVIFIX V.

Ondergrondvoorbehandeling

Geschikte handschoenen en 

veiligheidsbril dragen!

Mengen

Zandmengsel in een schoon mengvat

doen (diameter ca. 35 cm en voldoende

hoog, inhoud ca. 30 liter). Bindmiddel

aan het zandmengsel toevoegen (let er

op dat de volledige inhoud van de 

bindmiddelverpakking wordt 

toegevoegd) en machinaal mengen met 

geschikte mixer tot een homogene

massa is ontstaan. (Mengtijd minimaal 

3 minuten, ongemengd materiaal in het

mengvat met een troffel losmaken en

zorgvuldig opmengen.)

Gemengd materiaal in een schoon

mengvat overgieten en nogmaals

grondig mengen.

Gebruik voor het mengen van 2 zakken

zandmengsel met 1 of 2 verpakkingen

bindmiddel een dwangmenger.

Voegen

�1 PCI PAVIFIX PU met een rubberen

wisser in de droge voegen inwerken en

verdichten.

�2 Direct na het aanbrengen van de 

mortel in de voegen, mortelresten op het

steenoppervlak met een middelharde

bezem grondig verwijderen. Vermijd dat

door de stenen vuil worden doordat er

overheen wordt gelopen.

�3 Pas gevoegde oppervlakken tegen

regen beschermen.

Verwerking

beige* grijs* antraciet*

Kleuren

*Werkelijke kleuren kunnen afwijken van de 
geprinte kleuren.



Productinformatie

PCI Pavifix® PU

Alleen voor professionele/industriële 

verwerking.

Bindmiddel bevat p-tolueensulfonyliso-

cyanaat, polyfunctioneel isocyanaat.

Veroorzaakt ernstige oogbeschadiging.

Schadelijk voor de gezondheid bei 

inademen. Kan bij het inademen 

allergie, astma-achtige symptomen of

ademhalingsklachten veroorzaken. Kan

allergische huidreacties veroorzaken.

Kan de ademhalingsorganen irriteren.

Damp of nevel niet inademen. Draag

veiligheidshandschoenen/kleding en

oog/gezichtsbescherming. Alleen in de

buitenlucht of in goed geventileerde

ruimtes gebruiken. Bij onvoldoende 

ventilatie ademlucht gebruiken. 

Vervuilde werkkleding niet buiten de

werkplek dragen. Bij contact met de

huid (of de haren): Met veel water en

zeep wassen. Vervuilde kleding 

uittrekken en wassen voordat deze

weer wordt gedragen. Bij contact met

de ogen: Enkele minuten voorzichtig

met water spoelen. 

Eventuele aanwezige contactlenzen zo

mogelijk verwijderen. Verder spoelen.

Meteen een gifcentrum of een arts 

opbellen. Bij inademen: Persoon naar

de frisse lucht brengen en een positie

laten innemen die het ademen verge-

makkelijkt. Bewaren op een goed 

geventileerde plaats. Verpakking goed

afgesloten laten. Bewaren op een 

afsluitbare plaats. Verpakking/inhoud als

chemisch afval behandelen.

Giscode RU1.
Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Instructies voor veilig gebruik

Productinformatie nur. 256, uitgave februari 2016. Bij een volgende versie wordt deze ongeldig; 
de nieuwste en actuele versie vindt u altijd op www.PCI-Afbouw.nl

                

BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout  (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47
T (DUI) +31 88 47 666 00
F (NL) +31 162 42 96 94
F (DUI) +31 88 47 666 99

De werkomstandigheden in de bouw en de toepas-
singsmogelijkheden van onze producten kunnen ver
uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij
slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze
komen overeen met onze huidige stand van kennis. De
verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassings-
mogelijkheid voor het gewenste doel te controleren.
Voor toepassingen die niet in de productinformatie
staan onder het onderdeel “Toepassingsgebied” dient
de verwerker een technisch advies bij PCI  Augsburg
(hierna te noemen “PCI”) c.q. BASF Nederland B.V.
(hierna te noemen “BASF”) te vragen. Als de verwerker
het product gebruikt voor een toepassing die niet in de
productinformatie wordt vermeld en hij ook geen tech-
nisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verant-
woordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende

schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen,
tekeningen, foto’s, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d.
kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aange-
kondigd en geven niet de contractueel vastgestelde
kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze
producten is verantwoordelijk voor het naleven van ei-
gendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De
vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is
geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige
producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de
aard en toepassing van onze producten en diensten en
omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste
gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove na-
latigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; even-
tuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet
blijven van toepassing. 

PCI-Afbouw@basf.com www.PCI-Afbouw.nl

 Tijdens het verwerken 

veiligheidshandschoenen en 

veiligheidsbril dragen.

 Niet verwerken bij ondergrondtempe-

raturen onder + 5 °C. De beste 

verwerkingstemperatuur voor 

PCI PAVIFIX PU ligt tussen 

+ 15 °C en + 20 °C. 

 Een beton-/mortelmolen (drum-mixer)

is niet geschikt voor het mengen van

PCI PAVIFIX PU. 

 Gereedschap onmiddellijk na gebruik

met PCI UNIVERDÜNNER reinigen. 

In uitgeharde toestand alleen mecha-

nisch te verwijderen. 

 Op de plaatsen waar PCI Pavifix PU

bindmiddel in contact komt met het

oppervlak van bestrating kunnen

kleuren veranderen (bijv. intensiever

worden, enigszins gaan glanzen), 

afhankelijk van het soort oppervlak.

Dit komt niet door een verkeerd 

gebruik. Door de vele soorten 

bestrating kan geen algemene 

voorspelling worden gedaan over 

mogelijke kleurveranderingen.

 Afhankelijk van het gebruik kunnen

tussen de stenen en de voegen

scheurtjes ontstaan. 

 Bij stenen met afgekante hoeken

moet de voeg tot de onderste rand

worden aangebracht. De rest mag

niet worden gevoegd omdat het 

voegmateriaal dan zou kunnen 

weglopen. 

 Volg de instructies van de 

bestratingsfabrikant. 

 Bij het reinigen met een hogedrukrei-

niger (ten vroegste na 1 dag) alleen

een vlakstraalkop gebruiken. Minimale

afstand tot het oppervlak 10 cm. 

 Afvoegen van natuur- of 

betonsteen is alleen mogelijk na het

aanbrengen van natuursteenprimer

PCI PAVIFIX V. Geadviseerd wordt

eerst een proefvlak te maken.

Let op


