
DATABLAD

Ferdigblandet mørtel for innvendig og utvendig bruk. Egner seg spesielt godt til våtrom, også i
dusjsone, samt hardt belastet gulv. EcoResinas sin mikrosement er akryl- og polyuretanbasert
og, etter påføringen, gir overflaten et mineralsk utseende. Overflater finnes i forskjellige
graderinger, fra veldig grov til fin: HardBASE, BASE, Hard TRANSIT og FIN. 

Tekniske informasjon

HardBASE BASE/ MEDIUM HardTRANSIT FIN

Konsistens
Maksimal størrelse på

korningen

Vedheft (N/MM2)

Slitestyrke

Trykkstyrke

Sklimotstand

Forbruk
Maksimal tykkelse per lag

Gangbar etter

0,8 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,1 mm

> 1,5 > 1,5 > 1,5 > 1,5

30 60 8040

80 N/ mm2 80 N/ mm2 80 N/ mm2 50 N/ mm2

NIVÅ 3 NIVÅ 2 NIVÅ 1NIVÅ 2

1,4 kg/ lag 0,8- 1 kg/ lag 0,4 - 0,7 kg/ lag0,8- 1 kg/ lag

1,2 mm 1 mm 1 mm 0,7 mm

8 timer 8 timer 8 timer 8 timer

Pasta Pasta Pasta Pasta

Egenskaper

De seneste produktutviklingene hos Ecoresinas gir enda tryggere egenskaper, lenger åpentid
og vesentlig høyere trykk-  slitestyrke. Sammensetningen av bindemidlene med polyurethan
gir ingen grobunn for sopp og algevekst. Mikrosementen kan etterbehandles med polyuretan-
lakk eller epoxy-basert resina. 

Vannbestandig produkt som møter kravene den byggtekniske forskriften TEK17
stiller til norske bad.

MICROQUARZ- mikrosement



Sikkherhetshensyn

Bruk beskyttelsesbriller og hansker mens du jobber med produktet. I tilfelle kontakt med
øynene, vask dem umiddelbart med rik mengde vann og kontakt straks en lege.  

Advarsler

ikke bruk produkter i temperaturer under -5 °C  samt over 30 °C  grader
ikke la produktene være stående åpne lenge
ikke bruk andre produkter under prosessen dersom de ikke er anbefalt av Dekorhuset
ikke tilsett vann til produktet
ikke bruk varmeapparater for å fremskynde tørkeprosessen av produktet
tørk sidene av spannet fra mikrosementrester dersom produktet skal brukes senere. Dette
forhindrer at tørket, hard mikrosement inniblandes i flytende, brukbart produktet i spannet  

Regngjøring

Vask alt verktøy ummidlelbart etter at du er ferdig med å påføre mikrosement.  

Forpakninger

HardBASE er tilgjengelig i 20 kg spann.
BASE er tilgjengelig i  20 kg spann.
HardTRANSIT er tilgjengelig i 20 kg spann.
FIN er tilgjengelig i 5 kg, 10 kg og 20 kg spann. 

Holdbarheten

Mikrosementen har holdbarhet på 12 månender forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den
originale forpakningen.
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