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Deco Design AS

er leverandør av mikrosement i Norge.

Produsenten HomeCret kommer fra Spania og har produksjonen i
Valencia. Disse har mange års erfaring, og legger selv flere tusentalls
kvm med mikrosement hvert år. Dette gjør dem som gode
sparringspartnere på forskjellige prosjekter og det gjør at de til enhver
tid vet om utfordringer og er derfor fremadrettet på produktutvikling
og effektivisering av mikrosement. Vi har en sterk aktør i ryggen med
bred erfaring som vi også har mulighet til å reise til i Spania på kurs
med våre samarbeidspartnere samt at Homecret mer enn gjerne
kommer hit til Norge dersom DU har ett stort og utfordrende prosjekt.
Dermed får vi dems ekspertise og erfaring tett på.
Produktutvikling og forskning er viktig for både dem, oss og våre
kunder. Vi er derfor stolte av at vi har den best egnede mikrosementen
til baderom og våtsoner. Samtidig som at vi har markedets hardeste
mikrosement. Dette gjør at vi også dekker bruksområder som
kjøpesenter, skoler, offentlige bygg og industri.
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Trygge håndverkere er
viktig for oss. Derfor har
vi løpende kurs både i
våre lokaler i Askim, men
også ute hos kundene. Vi
går
igjennom
de
forskjellige produktene,
egenskaper, fallgruver og
gjennomføring. Samtidig
som at kursdeltakeren får
en innføring i utførelse.
Dette
gjør
at
håndverkeren er bedre
rustet til sitt første
prosjekt
med
mikrosement. Samtidig er
oppfølging viktig for oss.
Derfor er vi en god
sparringspartner på de
forskjellige prosjektene
håndverkeren skal i gang
med.
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Vi har lager, showroom og workshoprom i Osloveien 204 i Askim
samt mindre beholdninger ute hos noen av våre forhandlere. Vi
sender til hele Norge og er stadig på utkikk etter flere forhandlere for
å komme til ditt nærområde. Grunnet økende etterspørsel er vi også
klare for flere samarbeid med håndverkere rundt om i landet til å
utføre både sine egne prosjekter, men også forespørsler som
kommer fra oss. Vi kurser opp håndverkere gratis slik at sluttkunden
skal være trygg på kunnskap og erfaring av utførelse hos
håndverkeren.
Vi tar oss av frakten – så kan du fokusere på jobben. Vi har gode
fraktavtaler med opphenting hver dag slik at produktene kjapt kan
komme ut til kundene våre.
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MIKROSEMENT

UTEN GRENSER
Mikrosement er ett unikt produkt som kan brukes på de fleste rom,
underlag og overflater.
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Fordeler mikrosement har
God fleksibilitet – HomeCret sin mikrosement
vil ikke sprekke, ikke engang i nybygg eller
underlag med svikt.
Vedheft – HomeCret sin mikrosement har en
enorm god vedheft og kan derfor legges rett på
de fleste underlag
Slitasje – Polyretahne lakken fra HomeCret
sørger for at overflaten blir hard og tåler den
slitasjen den er ment for å tåle.
Vanntett – Overflaten til mikrosementen blir
vanntett slik at den derfor egner seg godt på
steder med mye vann som baderom, dusj soner
og også i bassenger.
Farger – Mikrosementen vår kan blandes i de
fleste farger. Være seg fra fargekart og NCSkoder, men også i metallene gull, sølv, kobber
og RUST.
Hardhet – Mikrosement fra HomeCret tåler høy
slitasje og egner seg godt på steder med mye
trafikk.
7

MIKRO BASE – Base/Grov sparkel for å få slette fine underlag.

MIKRO FINE – Mikrosement som er fin i strukturen og gir mye liv.

MIKRO MEDIUM – En grov mikrosement som gir ett røffere utseende.

MIKRO METALL rust – En mikrosement med metaller som rustes i rødt og/eller blått.
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MIKRO BASE ERFITT
Basen kan brukes som en
grovsparkel til å dekke
ujevnheter, nett etc, men
den kan også brukes som
toppstrøk for en grov og
røff overflate. Mikro base
Erfitt blandes med vann.
Skal den tåle særdeles
høy slitasje bruker man
Resin Erfitt også i basen.
Blandes med ready på for
eksempel bad, ute etc.

Kvantum
20 kg spann
Blandes
Forbruk

20 kg pulver til 5-8 l vann/resin erfitt
Mikrobase – 2 lag – 2.00kg/m2 (avhengig av hvor ujevnt underlaget er)

Kornstørrelse
Max 0,8 mm kornstørrelse
Fleksibilitet
11n/mm Base Erfitt (28 dager)
Hardhet
44n/mm Base Erfitt (28 dager)
Varmekabler/vannbåren varme
JA
Bruksområder
Alle steder hvor man skal legge Mikro fine erfitt/metall
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MIKRO ERFITT PLAIN
MIKRO ERFITT
PLAIN
Mikrosement
erfitt plain
er ett

revolusjonerende
produkt
Mikrosement erfitt plain
er ett
innen
mikrosement.
Dette
revolusjonerende
produkt
flytes
ut
på
slette
flater/flater
innen mikrosement. Dette
lagt
base/avretting
og er
flytesmed
ut på
slette flater/flater
selvutjevnende.
Her kanog
man
lagt med base/avretting
er
legge
store
unike
flater
med
selvutjevnende. Her kan man
de
egenskaper
som
leggesamme
store unike
flater med
mikrosementen
har, uten
de samme egenskaper
somå
måtte
gå ned påhar,
kne. uten
Byggerå
mikrosementen
fortsatt
2-3kne.
mm.Bygger
Fine
måtte gåbare
ned på
Erfitt
på
fortsattplain
bare kan
2-3 brukes
mm. Fine
absolutt
alle kan
flater,
også på
Erfitt plain
brukes
på
skoler,
butikker,
kjøpesenter
absolutt alle flater, også på
etc.
skoler, butikker, kjøpesenter
etc.

Kvantum
20 kg spann
Kvantum
Blandes
20 kg spann
20 kg pulver til 3,6/3,8 l vann.
Blandes
Forbruk
20 kg pulver til 3,6/3,8 l vann.
Mikro erfitt fine plain – 1 lag – 4 kg/m2 (avhengig av hvor ujevnt underlaget er)
Forbruk
Kornstørrelse
Mikro erfitt fine plain – 1 lag – 4 kg/m2 (avhengig av hvor ujevnt underlaget er)
Max 0,125 mm kornstørrelse
Kornstørrelse
Fleksibilitet
Max 0,125 mm kornstørrelse
9n/mm Erfitt Fine (28 dager)
Fleksibilitet
Hardhet
9n/mm Erfitt Fine (28 dager)
34n/mm Erfitt Fine (28 dager)
Hardhet
Varmekabler/vannbåren varme
34n/mm Erfitt Fine (28 dager)
JA
Varmekabler/vannbåren varme
Bruksområder
JA
Fine erfitt plain – gulv i alle rom og steder med mye slitasje.
Bruksområder
Fine erfitt plain – gulv i alle rom og steder med mye slitasje.
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MIKRO ERFITT
FINE/MEDIUM
Mikrosement erfitt fine er
ett toppstrøk som kun
legges 1-2 mm tykt til
sammen på 2 strøk. Her kan
man lage unike overflate
med store variasjoner, men
også roligere utseende om
man ønsker det. Fine Erfitt
kan brukes på absolutt alle
flater, også på skoler,
butikker, kjøpesenter etc.
Blandes med ready på bad,
ute etc.
Kvantum
15 kg spann
Blandes
Forbruk

15 kg pulver til 5 l resin erfitt
Mikrofine – 2 lag – 0,50 kg/m2 (avhengig av hvor ujevnt underlaget er)

Kornstørrelse
Max 0,125 mm kornstørrelse
Fleksibilitet
9n/mm Erfitt Fine (28 dager)
Hardhet
34n/mm Erfitt Fine (28 dager)
Varmekabler/vannbåren varme
JA
Bruksområder
Fine erfitt – gulv, baderom, vegger, og steder med mye slitasje.
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eknikk

ERFITT 1

Utført av: Studio Pia

Utført av: Romerike Bad AS
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Utført av: Dekorteknikk

Utført av: Dekorteknikk

MIKRO READY
BASE/
FINE/MEDIUM
Ferdigblandet
mikrosement som er lett
å påføre. Eksempel på
påføring er med rulle, og
så glatte av med en
sparkelspade/murebrett.
Mikro ready har lang
åpentid, kan blandes i de
fleste farger og gir ett
nogenlunde
rolig
utseende. Kan brukes på
baderom, i vask, på vegg
etc. Steder med mye
slitasje anbefales erfitt
eller blanding erfitt og
ready.

Kvantum
5, 10 og 20 kg spann
Blandes
Forbruk

Ferdig blandet. Tilsettes kun farge.
Mikroready fine/medium – 2 lag – 0,75 kg/m2 (avhengig av hvor ujevnt underlaget er)
Mikroready base – 2 lag – 1.00 kg/m2 (avhengig av hvor ujevnt underlaget er)

Bruksområder
Baderom, vasker, badekar, møbler, vegger, kjøkkenbenk.
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READY
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MIKRO METALL
RUST
Mikrosement metall er
ett eget system hvor det
er tilsatt metaller. Man
påfører overflaten man
ønsker
behandlet.
Deretter sprayer man på
en aktivator som gjør at
overflaten begynner å
ruste. Dette kan gjøres
med rød og blå activator.
Hvor mye overflaten
ruster avhenger av hvor
mye man sprayer. Man
kan bruke Mikro metall
på de fleste overflater.
Også på gulv, baderom,
kjøkkenbenk, vegg etc.

Kvantum
5, 10 og 20 kg spann
Blandes
Forbruk

20 kg pulver til 8 liter resin metall.
Mikro metall fine – 1 lag – 0,50 kg/m2 (avhengig av hvor ujevnt underlaget er)

Bruksområder
Vegger, gulv, kjøkkenbenker, møbler, fasader, uteområder.
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RUST
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PIGMENTER/
FARGE

Mer enn bare en farge…
Grå, brun, intense, nøytrale, metall og rust. Unike overflater i mange
nyanser.
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Mikrosement fra Deco Design kan blandes i de fleste farger. Også de
fleste NCS-koder, metaller som gull, sølv og kobber samt i metallisk
Rust.
Dette gjør at man kan lage uendelige unike overflater til alle rom, alle
overflater og gjøre de personlige. Estetikken er derfor tatt godt hånd
om samtidig som overflatene er funksjonelle.
Vedlagt ligger ett lite snev av farger som er mest brukt. Men dette
går nok mest på uvitenheten om at mikrosement kan lages i alle
andre farger da man gjerne forbinder sement med grått.
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PRIMER

Forberedelser..
Primer er den første behandlingen alle overflatene får som skal
behandles med mikrosement.
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PRIMER
Alle overflater som skal
behandles
med
mikrosement får ett strøk
med primer på seg først.
Denne er ferdig blandet,
vannbasert og klar til
bruk. Primeren sørger for
god heft, binding av støv
samt hindre oppsug i
underlaget.
Primer
brukes en ekstra gang på
for eksempel flis for å
forhindre ulikt oppsug av
underlaget. På veldig
varme
dager
kan
primeren også benyttes
mellom strøkene for å få
bedre tid på legging av
fine.

Kvantum
5 liter/1 liter
Blanding
Ferdig blandet
Forbruk

1 dl per m2 (varierende på underlaget)
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POLYRETHANE
(topplakk)

Ferdig..
Forskjellige lakker til å beskytte og gjøre mikrosementen vanntett og
slitesterk.
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POLYRETHANE
XTRA HARD/
XTREME/
MAXIPUR
2-komponent
polyrethane lakk som
sikrer en slitesterk og
vanntett overflate over
lang tid. Finnes i matt,
silkematt og glossy.
Polyrethanen er vanntett,
maxipur
er
også
damptett. 2 lag påføres
alle overflater som er
behandlet
med
mikrosement.

Polyrethanen påføres med for eksempel en mikrofiberrulle. Rulles på
kryss og tvers i tynne lag for å gjøre overflaten slitesterk og vanntett.
Kan pusses forsiktig over med ett 300-1000 papir mellom lagene for å
forhindre luftbobler. Viktig at underlaget ikke er kaldere enn 15 grader
når lakken påføres og at lakken har romtemperatur.
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Polyrethane Xtreme
Kvantum
5 liter+ 1 liter/1 liter + 2 dl
Blanding
20% - 1 liter A blandes med 2 dl B (+ 10 % vann)
Forbruk
1 dl per m2 (varierende på underlaget)
Tørketid
Støv tørr etter 1 time
Herdetid
Klar for strøk nr. 2 etter 6 timer (20 grader i luft og underlag)
Bruksklar
48 timer forsiktig, 10 dager med væske søl (4 med ready), 28 dager ferdig herdet
Bruksområder
Vegger, gulv, kjøkkenbenk etc. Bad ved bruk av ready eller ready+erfitt.

Polyrethane Maxipur
Kvantum
4 liter+ 1 liter/1 liter + 2 dl
Blanding
25 % - 1 liter A blandes med 2.5 dl B
Forbruk
1 dl per m2 (varierende på underlaget)
Tørketid
Støv tørr etter 1 time
Herdetid
Klar for strøk nr. 2 etter 6 timer (20 grader i luft og underlag))
Bruksklar
48 timer forsiktig, 10 dager med væske søl (4 på ready), 28 dager ferdig herdet
Bruksområder
Baderom, uteområder, steder det tidvis blir liggende vann. Brukes ikke på
ready.
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Polyrethane Xtra-hard
Kvantum
5 liter+ 1 liter/1 liter + 2 dl
Blanding
20% - 1 liter A blandes med 2 dl B (+ 10% vann)
Forbruk
1 dl per m2 (varierende på underlaget)
Tørketid
Støv tørr etter 1 time
Herdetid
Klar for strøk nr. 2 etter 6 timer (20 grader i luft og underlag)
Bruksklar
48 timer forsiktig, 10 dager med væske søl (4 på ready), 28 dager ferdig herdet
Bruksområder
Vegger, gulv, kjøkkenbenk, steder med stor slitasje etc. Også bad ved bruk av
ready eller ready+erfitt.
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VERKTØY

Riktig verktøy..
For ett riktig resultat
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Mikrobrett FLEX

Mikrobrett ORG

Mikrobrett GULV/PROFF

Mikrobrett PVC

Mikrobrett MINI

Mikro SPADE

Mikrobrett ROMBO
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VEDLEGG 4

eknikk

Utført av: Dekorteknikk
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VEDLEGG 5

Utført av: Bergen Hus AS/My Kind Of Styling

Utført av: RB Mikrosement
Utført av: Studio Pia
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R.B Mikrosement
REKLAME RB MIKROSEMENT

REKLAME ROMERIKE BAD AS

Mobil: 95085938 • Mail: rb.mikrosementdesign@gmail.com
Facebook: R.B. Mikrosement

Utfører alle jobber med mikrosement
TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE BEFARING!

REKLAME TUNE BYGGSERVICE AS

Tlf. 908 53 907
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REKLAME SPESREK

REKLAME ALTA FARGEHANDEL

-Vi utfører alt innen mikrosement




Møbler på bestilling
Baderom
Gulv og vegger
Peiser og brannmurer

Nordre Ringvei 25, 9511 Alta
T: 78 44 92 40
E: alta@fargerike.no

-og mye mye mer….

Tlf: 90813240(Arne) /45057679(Pia)

www.fargerike.no

-Ta kontakt for gratis befaring og
uforpliktende Pristilbud.

-Vi holder til i Vestfold-

REKLAME LAURITZEN & LAURITZEN

Din våtromsentreprenør i Tromsø

Lauritzen & Lauritzen AS
FLISER
NATURSTEIN
MIKROSEMENT

johnny@lauritzenlauritzen.no
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tel. 92232983

REKLAME TUNE BYGGSERVICE AS

ALT DU

REKLAME FOCUS AS

TRENGER

TIL EN UNIK
OVERFLATE
I vårt showroom har vi utstilt

forskjellige farger og utførelser.

Kom gjerne innom for råd og veiledning. Hos Focus tilbyr vi både
salg og utførelse.

Din leverandør av mikrosement
i Hordaland

Nettside focusvarme.no Tlf: 91 90 27 00
Adresse. Bakarvågen 21, 5305 Florvåg

mikrosement

REKLAME FASADE OG INTERIØR

INNE OG UTE

BORD OG BENKER

BAD

VEGGER OG GULV
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VEDLEGG 6
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Utgiver tar forbehold om trykkfeil, endringer og evt produktendringer.

Deco Design AS

www.decodesignas.no
post@decodesignas.no
Tlf: 97687758/99277220
Osloveien 204
1815 Askim
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