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E C O Q U A R Z  



MIKROSEMENT ER EN OVERFLATEBEHANDLING
SOM PÅFØRES I  FLERE TYNNE LAG. 

MED PRODUKTET OPPNÅR DU HELT FUGEFRI
OVERFLATE,  SOM GIR MINIMALISTISK OG
MODERNE BETONGLOOK. 

MED DEN NYE OPPGRADERTE FORMELEN, ER
VÅR MIKROSEMENT  ENDA MER FLEKSIBEL,
VANNTETT OG ENKLERE Å PÅFØRE, ENN ANDRE
VARIANTER TILGJENGELIGE PÅ MARKEDET. 

 



Uendelige muligheter

Oppnå et helt unikt resultat på dine vegger eller
gulv. Velg mellom mange forskjellige farger og
teksturer. Vurder hvilke påføringsteknikker gir det
resultatet du ønsker deg. For deg som vil skille seg
litt ekstra ut, har vi metall kolleksjon som gir deg
mulighet til å ha en kobber eller rust vegg hjemme!

Skann QR-koden for å se fargekartet.



Hvorfor mikrosement?

Perfekt løsning både til gulv og vegger
Kan trygt brukes i dusjsone
Kan påføres direkte på mange forskjellige overflater
Bygger opp ikke noe mer enn 3-4 mm
Helt unikt sluttresultat

Fordi...

 

Mineralbasert produkt
Enkel og veldig rask prosess
Kan brukes innvendig, samt utvendig
Valg mellom matt eller blank finish
Fin løsning til fasader



EcoQuarz 
Classic

Den optimale løsningen til overflater flest. Classic kvaliteten egner seg
fint til alle rom hjemme hos deg. Produktet kan påføres direkte oppå,

f.eks. eksisterende fliser, betong, eller laminat benkeplate.

 



EcoQuarz 
HardTransit

Den sterkeste i EcoQuarz familien. 
Produktet anbefales til gulv utsatt for mer trafikk og slitasje, også perfekt til

baderosmgulv. Takket sin høye slitestyrke, tåler kvaliteten veldig krevende forhold. 
 
 

 



BAD



Enkel løsning
Med vår nyeste mikrosement kan du renovere badet ditt på

 kun noen få dager!

Mikrosement kan direkte påføres oppå
eksisterende baderomsfliser, også mosaikk. Med
denne løsningen slipper du å rive alt opp for å
freshe opp ditt bad! 



Skann QR-koden for mer baderoms inspirasjon



Mest hygienisk 
En helt fugefri overflate du
oppnår ved bruk av
mikrosement, gjør rengjøring
av badet enklere enn aldri
tidligere. Produktet er i tillegg
soppavvisende. 



Hvorfor velge mikrosement
overfor fliser?

 Enkelt å bytte farge ved å legge et nytt lag med produktet 
 

Fugefri overflate som er meget lett å rengjøre og
motstandsdyktig mot sopp

 
Bygger ikke mer enn 3 mm

 
Enkel og rask påføringsprosess

 
Anti-slip overflate som kan trygt brukes på baderomsgulv, også

i dusjsone
 



KJØKKEN



Mikrosement egner seg fint
til kjøkkenbenker, splash-
vegger, og møbler.
Vannavvisende overflate
gjør at produktet har lang
holdbarhet og tåler det
meste av søl fra matlaging. 



Overflate er enkel å rengjøre.
Bruk alltid pH nøytrale vaskemidler og

vaskekluter beregnet til kjøkkenbenker.
Det anbefales ikke å bruke sterke midler
som kan ødelegge det øverste laget med

lakken.



Fordeler med mikrosement på ditt kjøkken

Få en cement look på dine overflater uten å måtte støpe betong

Mange forskjellige farger og finisher å velge mellom, noe som gjør det
enklere å få kjøkkenet ditt til å skille seg ut

Hygienisk, fugefri overfalte som er motstandsdyktig mot sopp

Produktet har høy varmetoleranse og kan fint påføres rundt en
platetopp



GULV
sømløse overflater gjennom hele etasjen



Velg mellom forskjellige farger og strukturer på
mikrosement slik at gulvet ditt matcher ideelt
med resten av huset. Du kan oppnå både
delikate, luksuriøse overflaten, men også røffere,
industri-look. 



Med nøytrale toner på mikrosement får du tidløse gulv som 
alltid matcher med resten av rommet. 

 
.

Mikrosement har bra varmeledningsevne, noe som
gjør det uproblematisk å ha varmekabler under.



Takket sitt delikat, minimalistisk utrykk, passer mikrosement utmerket til
andre materialer. Kombiner betonglooken med tre for å gi rommet mer
varme og tekstur.

 

La deg bli inspirert



VEGGER



Gi dine vegger et nytt liv ved bruk av mikrosement!
 



Fresh opp peisen med kun to lag med mikrosement



MILJØ
Vi i Dekorhuset bryr oss om miljø og velger derfor

miljøvennlige produkter. 
 

Vår mikrosement er vannbasert og produserer ingen
forurensende utslipp ved påføringen. 

 
Velger du å bruke mikrosement oppå eksisterende fliser,

slipper du å rive opp hele badet. Dette, i sin tur, reduserer
mengder av avfall og bidrar positivt til miljø. 

 
Takket ferdigblandet formelen på mikrosement, har

mikrosement lang holdbarheten. Produktet kan fint brukes
senere, uten behov for å kaste alle rester.

 



DU FINNER OSS

@ dekorhusetnorge
@ mikrosementshop
@ dekorhusetsorlandet

dekorhuset.no
dekorhusetdigitalt.com

mikrosement.no


