Mikrosement Ready DIY
Du trenger:
•
•
•

Malerulle
Sparkelspade/Mikrobrett
Slipepapir (240 på fine, 80 på base)

1.
Klargjøring av underlaget
Underlaget må være fri for mangler, bom i fliser, uten fukt, være stabilt og rengjøres for fett, støv
osv. Fjern utstående ujevnheter. Hold verktøy, utstyr og underlaget rent under hele prosessen. Utstyr
rengjøres med vann.
2.
Primer
Rull på primer på alle overflater som skal behandles med mikrosement. Vent til primeren er tørket
før du går videre.
3.
Mikro Fine Ready
Dypp rullen godt i blandingen. Rull på ett tykt lag på veggen, og dra av med en
sparkelspade/Mikrosbrett til veggen er slett og fin. Mesteparten av ujevnhetene skal jevnes ut til en
slett overflate. Blir det bobler kan du dra over litt til. Jobb med ca. 1 kvm av gangen.
Når overflaten er tørr (2-6 timer) sliper du forsiktig med ett slipepapir før neste strøk påføres. Legg
nå på litt tynnere enn på første strøk. Jevn ut med en sparkelspade/Mikrobrett. Slip forsiktig over når
overflaten er tørr (2-4 timer) Veggen er nå ferdig til tørre rom. Skal det påføres lakk venter man i 24
timer før denne påføres.
4.
Polyrethane Lakk
Dersom overflaten skal tåle vannsøl og slitasje påføres 2 lag med polyrethane lakk med en
mikrofiberrulle. Rull på kryss og tvers 1 tynt lag slik at underlaget mettes godt.
Vent 6 timer før neste lag påføres. Blir det luftbobler i overflaten kan dette pusses forsiktig bort med
ett 300-1000 papir. Overflaten er klar til å tåle søl og slitasje etter egnet herdetider. Se under.
Dersom underlaget har store ujevnheter i seg anbefales det å slette av med Mikro Base Ready først.
Har underlaget skjøter bør det gjøres tiltak for dette. Evt. bruke ett nett før basen.
Husk å rulle alle ender/innganger for eksempel ned i hullet hvor vasken/steke toppen skal.
Forsiktighetsregler:
Bruk av hansker og maske anbefales. Gulv må herde i 24 timer før man går på det. 28 dager før man bruker det hardt. 10 dager før det søles vann og andre
væsker. Vent 28 dager før varmekabler skrus gradvis på.

