
Ta navodila so po naših najboljših izkušnjah. Vendar pa obstaja veliko uporabnikov in različnih tehnik,               
za katre ne moremo jamčiti za vsak primer posebej.

Micro Cement

Micro Cement je modni in edinstven dekorativni cementno pastozni premaz. Uporablja se za notranje in 
zunanje površine. Cementna veziva, kvarčna in keramična polnila, aditivi, ter akrilna veziva dajejo proizvodu 
izjemne lastnosti. Zaradi njegove prilagodljivosti na različnih površinah ga naredi vsestransko uporabnega. 
Z različnimi tehnikami nanašanja in široko paleto barv je njegova velika prednost v unikatnem videzu in 
dobri obpornosti.

PRIPRAVA PODLAGE: Površina na katero se nanaša Mikrocement – mora biti čvrsta, ravna, suha, ter 
očiščena prahu in ne sme vsebovati maščobe. Na tako pripravljeno površino obvezno nanesti 
MICRO CEMENT EMULZIJO.

NAVODILO ZA DELO: Vsebino posode dobro premešati z 2K Micro emulzijo do 40% s pomočjo 
električnega mešala, ter predhodno dodati pigment v razmerju po barvni karti. Mikrocement nanašati z 
nerjavečo jekleno lopatico v debelini 1 do 3 mm. Po 24 urah se ga lahko brusi in premaže z CEMENT 
EMULZIJO, ter po 30 minutah nanaša drugi ( ZAKLJUČNI ) nanos Mikrocementa v željenem tonu. 
Ko je zadnji sloj suh se ga brusi z brusnim papirjem P100 do P150 do željene gladkosti. Očiščeno prahu 
obrušeno površino obvezno nanesti MICRO CEMENT EMULZIJO. Po 24h urah je površina pripravljena za 
lakiranje z PU. lakom, sijaj, pol mat ali mat izvedbi v priporočljivih vsaj dveh nanosih.

TEHNIČNI PODTKI :
Velikost delcev: 0.10 do 0.17 mm; Barva: bela; Gostota: cca 1100 g/dm³

Količina potrebnega 2K veziva: cca 6L ( 40% ) / 15 kg. MICRO CEMENTA
Temperatura za obdelavo: +5 do +25 C
Poraba: odvisno od grobosti podlage in debeline nanosa cca 0,5 - 0,7 kg/ m²  na nanos
Čas uporabnosti zmešane mase: cca 2 do 3 ure pri 20 C

 

SKLADIŠČENJE:
Produkt skladiščimo v dobro zaprti posodi na suhem prostoru, zaščitenem pred vlago. 
Rok uporabe posameznega produkta neomejen.
Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Pakiranje: Micro Cement 15 kg.
                  Micro Emulzija   6L
                  2K Micro Vezivo 6L
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