Micr Bond

TANKOSLOJNA CEMENTNA PREVLEKA

MicroBond® je cemenetno sredstvo, ki je že pripravljeno za uporabo. Sredstvo je
enokomponentno in se meša z vodo, da dobimo gladko in enotno zmes. Nanesemo ga lahko na
notranje ali zunanje površine ter ga lahko kombiniramo s katerokoli barvo.
MicroBond® je idealno sredstvo za potisk dekorativnih betonov in za reliefen zaključek na
betonu.
MicroBond® lahko nanesemo tako na horizontalne kot tudi na vertikalne površine, strope, tla,
stene in dele pohištva.

Lastnosti
•

Pripravljen za uporabo, meša se le z vodo.

•

Nanesemo ga lahko na horizontalne in vertikalne površine.

•

Nanesemo ga lahko na notranje in zunanje površine.

•

Enostaven nanos.

•

Uporablja se lahko v kombinaciji s katerokoli barvo.

•

Možen je tanek sloj nanosa.

•

Odporen na obrabo.

•

Okolju prijazen in varen.

•

Nestrupen.

•

Lahko ga uporabimo za povečanje trpežnosti betona.

•

Nanesemo ga lahko na les, beton, kovino, žgano glino, ploščice.

Uporaba
•

Dekorativni zaključki.

•

Na stenah, tleh in stropih.

•

Za industrijske in komercialne

•

tlake.

•

V zdraviliščih, restavracijah, barih,

•

trgovskih centrih.

•

Na betonskih elementih.

•

Za doseganje zaglajene površine.

•

Čez Ecobeton Ercole®

•

Za gledke zaključke.

•

Za notranje in zunanje prostore.

Tehnične lastnosti:
Videz

Fin prah

Vonj

Brez

Barva

Siva in bela

Nanos
Pred nanosom sredstva MicroBind® na površino nanesemo sredstvo Ecobeton Ercole®. Pred nanosom splošne prevleke je
potrebno opraviti vse strukturne popravke ter popravilo in zapolnitev lukenj in razpok. Substrat je treba najprej navlažiti s
sladko vodo. Nanesite MicroBond® čez Ercole®, po tem, ko se je popolnoma posušil. MicroBond® lahko nanesete z
gumijastim orodjem za nanašanje v več slojih, dokler ne dosežete želene gladkosti in videza. Ko se MicroBond® posuši, lahko
površino zbrusimo z brezprašnim strojem za brušenje ali strojem za poliranje, da dobimo gladek, enakomeren zaključni
videz. Sredstvo je namenjeno zapolnitvi praznin in da zgladimo površino.
Če želimo reliefen zaključek, dodamo manj vode, da dobimo bolj suho mešanico. Nanesemo MicroBond® z zidarsko lopatico
na navlaženo površino.

Prekrivnost
Stopnja prekrivnosti se lahko razlikuje. Spodaj so le približne vrednosti. Realna prekrivnost je odvisna od stanja podlage in
poroznosti površine.
Prekrivnost na
paket

30 m2

Mreženje

72 ur

Rok trajanja

6 mesecev, če je shranjen v
suhem prostoru.

Pakiranje

25 kg vedra – 24 veder na
paleto

Omejitve

MicroBond® lahko nanesemo, ko je temperatura površine 5°C. Sredstva ne nanašajte na zunanje površine, če so v naslednjih
24 urah predvidene padavine. Pazite, da material ne zmrzne.
Opozorilo:
Kolikor nam je znano, so te informacije resnične. Izdelki so najvišje kakovosti in enotni v okvirjih proizvodnih toleranc. Ker
nadzora nad uporabo izdelka ne izvajamo, ni garancije, niti izrecne niti implicitne, na rezultate. Prav tako ne prevzemamo
posredne ali neposredne odgovornosti za uporabo sredstva. Kupcem in uporabnikom priporočamo, da pred nanosom
sredstvo sami testirajo.

Zastopa in prodaja za Slovenijo:

LOMBAR d.o.o.
Pod brezami 5
1218 Komenda

Tel.: +386 1 23 21 232
Splet: eco-beton.si
e-pošta: info@lombar.si

Ecobeton Italy® s.r.l.
via G. Galilei, 47
36030 Costabissara (VI) Italija

Tel.: +39 (0)444 971 893
Faks: +39 (0)444 971 896
I www.ecobeton.it

