Microbond
CEMENTBASEREDE BELÆGNINGER

Microbond er et færdigblandet cementbaseret produkt til overfladebehandling og dekoration af
vandrette og lodrette flader. Det kan anvendes på indvendige og udvendige overflader og kan
kombineres med enhver farve.
Microbond er det perfekte produkt til dekorativ beton og glittet beton.
Microbond kan anvendes på både vandrette og lodrette flader, lofter, gulve, vægge og møbler.

Egenskaber

Anvendelsesmuligheder

Ÿ Microbond er klar til brug. Tilsæt kun vand

Ÿ På betonelementer

Ÿ Kan anvendes på lodrette og vandrette flader

Ÿ Glat finish

Ÿ Kan anvendes udvendig og indvendig

Ÿ Ovenpå Ecobeton Ercole

Ÿ Nem påføring

Ÿ Dekorativ finish

Ÿ Kan bruges med enhver farve

Ÿ På vægge, gulve og lofter

Ÿ Kan påføres i små lagtykkelser

Ÿ Til industrielle og kommercielle gulve

Ÿ God slidstyrke

Ÿ Til wellness centre, laboratorier, barer og restauranter

Ÿ Er ugiftig og miljøvenlig

Ÿ For at opnå glittet finish

Ÿ Kan bruges til at øge betonens holdbarhed
Ÿ Kan anvendes på træ, beton, metal, keramik, fliser

Påføring

Tekniske specifikationer

Eventuelle strukturelle reparationer, revne behandlinger, gulv
reparationer og dybe fyldninger skal være lavet før fornyelse af
slidlag. Underlaget skal først fugtes med frisk vand. Påfør Ecobeton
Ercole på overfladen inden udlægning af Microbond. Påfør
Microbond ovenpå Ercole efter det er tørret grundigt. Microbond
kan påføres med gummiskraber i flere påføringer efter behov indtil
den ønskede finish eller glathed er nået. Efter Microbond er tør, kan
overfladen slibes med en støvfri slibemaskine eller polermaskine til
en jævn ensartet finish er opnået. Dette er for at fylde huller og glatte
overfladen.
For at opnå glittet finish, skal der tilsættes mindre vandmængde for
at få en tør blanding. Påfør Microbond med en glittemaskine på
fugtet overflade.

Udseende

Fint pulver

Lugt

Ingen

Farve

Grå og hvid

Rækkeevne

Advarsel

Rækkeevnen vil variere. Dette er tilnærmelser, den aktuelle
rækkeevne varierer afhængig af underlag og overfladens porøsitet.

Microbond må ikke anvendes ved temperaturer lavere end 5°C. Må
ikke anvendes, når nedbør (fx regn) forventes inden for 24 timer efter
påføring.

Rækkeevne

30 m2

Hærdning

72 Timer

Udløbsdato

6 mdr. ved opbevaring tørt

Emballage

25 kg. Spande. 24 spande pr. Palle

Bemærk:
Oplysningerne i dette datablad er korrekt efter vores nuværende viden. Produkterne er
af højeste kvalitet og standard med hensyn til produktionstolerancer. Da det er umuligt at
udføre en kontrol af anvendelsen af produktet, er der ingen udtrykkelige eller stiltiende
garanti for så vidt angår det endelige resultat og intet ansvar accepteres direkte eller
indirekte ved brug af produkterne. Købere og brugere opfordres til at foretage test før
anvendelse.
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