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voor badkuip en douche

 Om de aansluiting van randen van

douchebakken en badkuipen aan de

wand af te dichten.

 Langdurige waterafdichting achter 

siliconenkit.

 Met geluidsdempende strook.

Toepassingsgebied

 Zeer flexibel, dus eenvoudig aan te

brengen.

 Geluidsdempend, de 5 mm dikke

geluidsdempende strook vermindert

douchegeluiden.

 Met afstandhoudend band, voor

een goede siliconenvoeg zonder 

geluidsbruggen.

 Perfecte oplossing voor hoeken, de

meegeleverde stroken zorgen voor

een goede inbedding in hoeken.

 Inbedding van 

PCI Pecitape Protect is mogelijk.

Daardoor bescherming van de onder-

liggende waterdichting als siliconenkit

vervangen/weggesneden wordt.

Producteigenschappen
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Materiaaltechnische gegevens

Materiaalbasis  Gummiband met vlieslaag en butylstroken

Kleur blauw 

Verpakking 2,00 m rol, art.nr./EAN-code 1253/6
2,60 m rol, art.nr./EAN-code  1254/3
3,60 m rol, art.nr./EAN-code  1255/0
10 m rol, art.nr/EAN-code 1252/4

Verwerking en technische gegevens

De rand van de bad/douchekuip goed reinigen
en drogen.

Na bepaling van de diameter van de kuip met
een sjabloon, één of meer hoekvulstoffen 
aanbrengen.

Met behulp van een met was voorzien sjabloon
tot een rechte hoek modelleren.

Beschermfolie verwijderen en PCI Pecitape WDB
zonder spanning met de bovenkant van schuim
tegen de badkuip aanbrengen.

Het dichtband moet in de aansluitingshoeken
wand/wand zonder spanning worden 
aangebracht.

PCI Pecitape WDB met een roller stevig 
aandrukken, zodat geen vouwen ontstaan.

Tegels tegen het afstandband aanbrengen.Eventueel PCI Pecitape Protect in de voorgevormde
vouw van PCI Pecitape WDB aanbrengen.

Afstandband tegen de badkuiprand 
aanbrengen.
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Afstandband verwijderen. Eventueel zwelband en dan siliconenkit 
aanbrengen.

Productinformatie nur. 454a, uitgave juni 2018. 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 beschrijvin-
gen, tekeningen, foto’s, cijfers, verhoudingen, gewich-
ten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt
aangekondigd en geven niet de contractueel vastge-
stelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van
onze producten is verantwoordelijk voor het naleven
van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelge-
ving. 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 pro-
ducten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn
voor onvolledige of  onjuiste gegevens in ons informa-
tiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove
schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de
productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. 
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