Bruksanvisning
mikrosement

Gratulerer med ditt kjøp av førsteklasses
mikrosement fra Cemento.no. Ved å følge disse
stegene vil sjansene være gode for å få et godt og
ønskelig uttrykk på den ferdiglagte mikrosementen.
Du har mottatt følgende:

● Primer
● MicroDur Base
● Microne Medio
● Lakk - Aquamax Dur (2

komponenter som blandes i
forhold 5:1)
Tips: Puss mikrosementen
før den herder; Det er
vesentlig enklere å pusse
mikrosementen
samme dag som man
legger den, men ikke puss
før den har tørket.

Bruk av sandpapir
Til basen: P40
Til Microne: P80 - P120

Tips til verktøy for Microne:
Kjøp Gumminal fra Biltema

TRINN FOR TRINN
01

Hvis du skal legge mikrosement over fliser så bør du sparkle
ut fugene før du begynner med mikrosementen. Det beste
og enkleste er å bruke en sementbasert fliselim til dette.

02

Primer - rulles på med vanlig malerrulle - la tørke i 1-2
timer (Den tåler å la stå i opp til 48 timer).

03

Første lag Base: Blandes med vann, ca 2-2,5 dl per kg.
(Tørketid: 3-6 timer).

04

Andre lag Base (tørketid: 2-4 timer).

05

Pussing! Viktig at overflaten nå er helt slett, uten
humper etc (P40 sandpapir).

06

Første lag med Microne (tørketid: ca 1 time).

07

Lett puss.

08

Andre og siste lag med Microne (tørketid < 1 time).

09

Pussing (P80 sandpapir).

10

Lakk - tidligst 6-8 timer etter at siste lag med Microne (ett
strøk er tilstrekkelig, men har du nok kan du legge et ekstra
strøk). Pass på å dekke hele overflaten, gjerne med litt trykk
på rullen før du ruller lett over området for å jevne ut
eventuelle rullemerker.

Ønsker du å se gjør det selv-video, trykk her

Husk: Vi er med deg hele veien!
Skulle du sitte fast, eller skulle hatt spørsmål om hvordan du skal
få det beste sluttresultatet, er det bare å ta kontakt med oss.
Vi har som mål å være kompromissløse på god service!
Vi besvarer henvendelser 7 dager i uken mellom 09.00 - 21.00

Kontakt
Tlf/SMS: 470 92 000
Epost: lasse@cemento.no
www.cemento.no

Lykke
til

Hilsen Lasse ved
Cemento AS

