DecoKLAR Base/Base XL/Fin/Medium
DecoKLAR Mikrosement er ferdigblandet i spannet og klar til bruk. Blandingen kan
brukes på de fleste underlag som flis, betong, membran, tapet, gips, mdf og andre
faste og stabile underlag. Mikrosementen påføres i tynne lag og bygger kun 3-4
mm ferdig lagt med alle lag. Kan bruke spå gulv, vegger, tak både inne og ute.

Beskrivelse:

Forarbeid:

Påføring:

DecoKLAR mikrosement er ferdigblandet i
spannet. Man tilsetter kun farge. Bruker det
man trenger og setter på lokket igjen for
senere bruk. Det er en dekorativ
overflatebehandling, som pga. sin høye
vedheft kan påføres fliser, terazzo, gips,
betong, membran etc. Man påfører den i tynne
lag for god slitestyrke og vannbestandighet.
Den bygger derfor kun 3-4 mm ferdig lagt med
alle lag. Den er egnet både innendørs og
utendørs, vertikale og horisontale overflater.
Også i dusjsonen. Den er også UV bestandig og
hverken sprekker eller krymper slik at den kan
brukes på både store og små arealer.

Underlaget må være stabilt, tørt, fritt for
støv og være rengjort. Benytt avfettende
rengjøringsmidler (ikke whitesprit, rødsprit
etc.) Silikonfuger etc. bør fjernes. Alle
overflater primes med rett primer
(DecoPRIMER absorberende eller
DecoPRIMER ikke absorberende) Dersom det
er fare for kapilæroppsug kan DecoPRIMER
epoxy benyttes. Rulles på ett tynt lag. Ved
stort oppsug kan flere lag legges til
underlaget er mettet. Dersom det er farge
for bevegelse i skjøter etc. benyttes det ett
armerings nett sammen med primeren. Etter
30 minutter kan man begynne med neste
steg.

DecoKLAR mikrosement er velegnet til bruk på
baderom og andre vårtom. Også i dusjsonen.
Det anbefales å bruke profesjonelle
håndverkere her for å sikre riktige forskrifter,
fallbygging, vanntetting etc. DecoKLAR
Mikrosement kan brukes på både eksisterende
flis, membran og andre tettesystemer. Sørg
bare for at alle underlag er stabile, tørre og
egnet for påføring av DecoKLAR mikrosement.

Masker og dekk til overflater som ikke skal
dekkes med mikrosement. Varmekabler må
slås av og være avskrudd i 20 dager og settes
på igjen gradvis.

DecoKLAR mikrosement påføres med ett
mikrobrett som fås i butikk. Disse er
tynnere i stålet kontra murerbrett og gir
derfor en finere hånd under påføring for
best resultat. DecoKLAR base/base xl
påføres i lag på Ca. 1 mm tykkelse per strøk
til underlaget er helt slett. Dersom dette
påføres for tykt vil det krakkelere og gir
ikke slitestyrken og egenskapene den skal.
DecoKLARmedium påføres 0,5mm tykt.
DecoKLAR fin påføres 0,3mm tykt. Viktig at
ved påføring at man har det rette
håndtrykket slik at man for lagt på
blandingen tynt. Påføres vått i vått og bør
legges på ett steg hvertfall på siste strøk
for å unngå skjøter, fargeforskjeller etc.
Legg med like bevegelser for eksempel
halvmåne for å få jevne sjatteringer.
Maskeringsteip bør fjernes ved endt
legging av hvert strøk hvis mulig for best
resultat Så fort overflaten er tørr (2-3
timer) kan man slipe, støvsuge og så gå i
gang med neste strøk.

Blandingen har en hvit base. Du kan få den
ferdig pigmentert i butikk, eller du kan få med
farge å blande selv hjemme. Uansett husk å
alltid ha nok av en blanding til siste strøk med
å blande sammen flere spann. Det vil alltid
forekomme svake fargeforskjeller. Også lurt å
lage seg en prøve med ønsket farge da denne
variere fra butikk, pc skjerm, lyssetting i
rommet etc.

Farge:
Farge kan tilsettes i butikk etter eget
program eller på ncs. (her kan variasjoner
forekomme, men blir tilnærmet lik) eller du
kan blande farge selv etter gitte
blandingsforhold. Disse finnes på nettsiden
vår. DecoKLAR mikrosement bør vispes godt
med en drill med visp/ristemaskin før bruk.
Benytt rent verktøy og blandeutstyr for å
unngå missfarging og partikler i blandingen.
Lag alltid en liten fargeprøve før påføring slik
at man er sikker på farge.

Variasjoner:
Dersom man ønsker en overflate med mye
spill og sjatteringer legges det DecoKLAR
fin ekstremt tynt. Da vil man få friksjon
med brettet fra underlaget bak. Litt lettere
på hånden om man vil ha medium spill.
PVC brett dersom man vil ha en homogen
rolig overflate. For en grovere/røffere
overflate benyttes DecoKLAR medium.

Forbruk:

Steg for steg:
12345-

DecoPRIMER
Evt armeringsnett
DecoKLAR Base/Base XL
DecoKLAR Fin/Medium
DecoLAKK

1-2 strøk
1-3 strøk
2 strøk
2 strøk

NB: Påfør alltid 2 strøk med lakk og slip gjerne
mellom strøkene for å hindre porer.
På underlag som det er fare for bevegelse må
det benyttes nett. På eks flis, gipsvegg som er
strimlet etc. trengs ikke dette. DecoKLAR base
benyttes på ujevne underlag, men på for
eksempel fliser hvor ujevnhetene er større bør
man benytte DecoKLAR base XL. Vær nøye med å
prime underlaget godt. Spesielt på for eksempel
flis der flis og fug har forskjellig oppsug.
Underlaget må være helt slett før påføring av
DecoKLAR fin/medium. Nett etc. må være helt
tildekket. Overnevnte bygger kun 0,1-0,3mm per
strøk og vil derfor ikke dekke ujevnheter. På for
eksempel en strimlet og sparklet gipsvegg kan
man gå direkte på med DecoKLAR fin/medium
etter primer. Dog kan man regne med ett ekstra
strøk for ønsket resultat.

Sliping:
Alle lag slipes mellom og støvsuges før neste lag.
DecoKLAR base/base XL slipes med 40-60
korning. DecoKLAR medium 120-180 korning.
DecoKLAR fin 240 korning. Bruke gjerne maskin,
men på siste laget bør det bare slipes lett over .

Lakk:
Når overflaten er helt tørr og ferdig slipt og
ønsket resultat er oppnådd kan man lakkere 2
strøk med DecoLAKK. Bruke gjerne en
mikrofiberrull og rull på kryss og tvers for å
mette underlaget. Viktig her at man bruker
oppgitte mål slik at man ikke ruller på for tynt
eller for tykt.

Utendørs:
DecoKLAR mikrosement kan benyttes utendørs
med visse forbehold. Underlaget må være tørt
og holde minimum 10 grader, sprekker etc. må
utbedres først. Underlaget bør være under tak
eller ha fall så ikke snø og is blir liggende.
Underlaget kan ikke ha kapilæroppsug eller fukt
fra underlaget. Vann på overflaten over lang tid
kan gi fargeforskjeller.

DecoKLAR base/base XL
Forbruk per strøk per kvm
Antall påføringer
Maks tykkelse per strøk
17 kg rekker til ca 20 kvm 1 strøk
DecoKLAR Fin
Forbruk per strøk per kvm
Antall påføringer
Maks tykkelse per strøk
17 kg rekker til ca 40-50 kvm 1 strøk
DecoKLAR medium
Forbruk per strøk per kvm
Antall påføringer
Maks tykkelse per strøk

DecoKLAR base________________
ca. 1 kg
1-3 strøk
1mm

ca. 0,35 kg
2 strøk
0,3mm

DecoKLAR base XL_____________
ca. 0,5 kg
1-2 strøk
0,5mm

17 kg rekker til ca. 30 kvm 1 strøk

Tørketid:
+20grader og 50%RF
Tørketid mellom lagene avhenger litt av tykkelse,
men regner med ca 2-3 timer. 4-6 timer før herdet.
Det bør gå min. 7-10 dager etter lakk før overflaten
brukes og søles på. 30 dager før man bruker det
hardt. Møbler, vaskemaskin etc bør ben beskyttes.
Ikke dra møbler over overflaten da dette kan gi
riper i lakken.
Man bør ikke påføre mikrosement i direkte sollys.
Temperaturer lavere en anført over vil øke
produktets herdetid, kvalitet og
bruksegenskapene. Produktet må ikke usettes for
temperaturer lavere enn 5 grader. Beskytt
overflaten for regn, støv etc. til herdetid er
oppnådd.

Lagring:
Oppbevares frostfritt, tørt og mørkt. Påse at
korker, lokk etc. er satt ordentlig på.

Obs:
Bruk alltid oppdatert anvisning som finnes på
www.decodesignas.no
Produktene er klassifisert som ikke merkepliktig i
henhold til forskrift om registrering, vurdering og
begrensning av kjemikalier. Kan gi allergisk
reaksjon.

Se alltid oppdatert informasjon på www.decodesignas.no

Tekniske data________________________
Blanding:
Klar til bruk
Forbruk:
ca 1 kg per kvm per strøk
Tørketid:
ca 2-3 timer
Sand/tilslag:
0,5mm
Egenvekt:
1,6kg/liter
Heftfasthet:
19kg/m²
Trykkfasthet:
66kg/cm²
Fleksibilitet:
>9/n mm²
Brukstemperatur:
+5C til +35C

Tekniske data________________________
Blanding:
Klar til bruk
Forbruk:
ca 1 kg per kvm per strøk
Tørketid:
ca 2-3 timer
Sand/tilslag:
0,7mm
Egenvekt:
1,6kg/liter
Heftfasthet:
19kg/m²
Trykkfasthet:
66kg/cm²
Fleksibilitet:
>9/n mm²
Brukstemperatur:
+5C til +35C

DecoKLAR fin_____________________
Tekniske data________________________
Blanding:
Klar til bruk
Forbruk:
ca 0,35kg/m per strøk
Tørketid:
ca. 1-2 timer
Sand/tilslag:
0,125mm
Egenvekt:
1,55 kg/liter
Heftfasthet:
16kg/m²
Trykkfasthet:
45 kg/cm²
Fleksibilitet:
>9/N mm²
Brukstemperatur:
+5C til +35C

DecoKLAR medium____________
Tekniske data________________________
Blanding:
Klar til bruk
Forbruk:
ca 0,4 kg/m per strøk
Tørketid:
2-3 timer
Sand/tilslag:
0,250mm²
Egenvekt:
1,6kg/liter
Heftfasthet:
18kg/m²
Trykkfasthet:
66kg/cm²
Fleksibilitet:
>9/n mm²
Brukstemperatur:
+5C til +35C

Alle produkter:____________________
Måleenhet:
Brennbart:
Bakterieresistent:
Løsemidler:
Farge:

6 kg og 17 kg
Nei
99%
Nei
Naturhvit base

