FDV DOKUMENTASJON
Funksjon, Drift og
Vedlikehold
Produktnavn:
DecoKLAR Mikrosement

Produktnummer:
1001-1 – 1100

Format:
Tetthet:
Legge temperatur:
Trykkfasthet:
Bøyestrekkfasthet:
Tid før forsiktig bruk:
Tid før bruk/slitasje:
Tid før vann:
Tid før varmekabler:

Ferdig lagt på gitt område

Importør:
Deco Design AS

Se tekniske datablader for rett produkt

Mellom 5 og 25 grader

Gjelder også på overflaten

Se tekniske datablader for rett produkt
Se tekniske datablader for rett produkt

2-3 dager
28 dager
7-10 dager
28 dager

Produktbeskrivelse:
DecoKLAR Mikrosement er ett slitesterkt produkt for innendørs og utendørs bruk. Overflaten blir noe
ujevn, med ulik glans og fargeforskjeller.
Anvisning for drift og vedlikeholde:
Daglig rengjøring gjøres med myk klut/mopp som er fuktet med varmt vann. Ved behov kan det
benyttes mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe – og skuremiddel. Sterkere rens produkter bør
prøves på ett lite område som ikke synes. Vask over med rent vann.
Vedlikehold er ikke nødvendig ved normal slitasje. Ved stor slitasje over tid kan overflaten lakkeres
på nytt. Ta kontakt med din håndverker.
Dersom du får mørke flekker/fargeforandringer i overflaten så ta kontakt med håndverker med en
gang før videre bruk. Dette kan tyde på at tetting er for dårlig utført og må dermed utbedres før
videre bruke for å unngå permanente flekker.
DecoKLAR Mikrosement går under produkter designgulv – en fellesbetegnelse for sementbaserte
gulv uten fuger. Dette stiller store krav til underlaget og vi ser at eventuelle problemer med
overflaten ofte er knyttet til underlaget. Gulvet skal – i likhet med alle andre gulv – kontrolleres i
stående øyehøyde og i dagslys.
Akseptkriterier for designgulv
-Små hull, blemmer, overganger kan forekomme
-Svinnriss og fargeforskjeller må forventes og aksepteres.
-Overganger ved reparasjoner vil synes.
-Skjolder og lignende på overflaten kan forekommer i mindre grad.
Deco Design AS står ikke ansvarlig for utførelse, kun produkt ved riktig anvendelse og forarbeid.
Teknisk Service:
Utførende firma:________________________________
Adresse:_______________________________________
Telefon:_______________________________________
Epost:________________________________________

