
Brugsguide Microcement
Trin 1

Indledningsvis renses, affedtes og slibes eventuel slam eller knopper væk. 
Herefter støvsuges arealet grundigt. 

Trin 2 

Primacem bruges ved normalt sugende underlag.

Primer ABS bruges til gips, fermacell plader og liggende 

Primer Plus bruges ved mindre sugende overflader som træ-fliser-glas ect. 

Primer Grib bruges hvor der er meget glat/ikke sugede overflade som Marmor/Granit 
ect.

Tørretid er forskellig, se emballage- afhængig af varme og luftfugtighed. 

Net kan lægges ud i det våde Primacem/Primer Plus, såfremt opgaven kræver det.

Benyttes altid på træ, trapper og hvor der vurderes at være mulighed for 
revnedannelse/bevægelse i underlaget. Tørretid er variabel, afhæning af forhold, 
normalt 3-6 timer.

Trin 3 

SCS Base eller SCS M påføres, afhængig af opgavens karakter. 
Blandingsforhold, Resin og pulver: Base 300ml pr kg. SCS M 300-350ml pr kg

SCS F 450ml pr kg SCS S 270ml pr kg.

Farve kan tilføjes i Resin. Bruges for meget Resin nedsættes styrke og der kan 
komme hvidt skær på toplag.

Husk altid væske og eventuel farve før tilsætning af pulver- røres ved medium 
hastighed i ca. 3-5 minutter. Piskes der for hårdt og længe risikerer man 
pinholes/luftbobler og forkorter arbejdstiden betragteligt. Lad hvile ca. 5 min. 
Inden brug. Tørretid er variabel, normalt mellem 2-5timer. Man kan med fordel 
slibe efter ca 3 timer.

Trin 4

Ujævnheder slibes væk med Grit 60-80-100-120-180. 

Herefter støvsuges arealet grundigt.

Trin 5

SCS S, SCS M eller SCS F (F er ikke til gulve) påføres, afhængigt af det ønskede 
resultat. Tørretid er omkring 2-5 timer. Der udlægges 2 lag.

Trin 6

Arealet slibes med Grit 120-400. Herefter støvsuges arealet og 2 lag presealer 
påføres.  Tørretid er omkring 2-4 timer mellem lag. 

Trin 7

WT Topsealer påføres min, 2 gange i ønsket glans; mat, satin eller blank. Ved brug 
af 2komponente lakker skal blandingsforhold altid overholdes og skal bruges 
indenfor 45 minutter. Der kan letslibes mellem lak lag.

Tørretid mellem lag ca. 6-8 timer, fuld hærdetid ca. 8 døgn (skal overholdes i 
vådzone) 

For at sikre nok lagtykkelse skal Microvalse til lakering benyttes. Er du i tvivl 
så påfør hellere 3 tynde lag fremfor 2 tykke.

Husk altid at udføre veldokumenteret KS, samt notere adresse og eventuel farve på 
fakturas.


