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ClaudiCemento FINE microcement 
KARTA TECHNICZNA 
 
 
ClaudiCemento FINE microcement to nowoczesne i najpopularniejsze wykończenie ścian, posadzek i mebli 
w UK, USA i Australii. Nadaje się do powlekania i dekorowania podłóg o niskim natężeniu ruchu, do 
powlekania ścian i sufitów w obszarach komercyjnych i mieszkalnych, typu: sklepy, biura, restauracje, hale, 
powierzchnie wystawowe, domy, parki tematyczne, meble, regały, blaty i płytki ceramiczne łazienki i kuchnie. 
 
ClaudiCemento FINE microcement to jednoskładnikowy materiał sypki, charakteryzujący się doskonalą 
urabialnością i gładkością porcelany. Jest to gotowy do zmieszania z wodą produkt, chroniony chemicznie aby 
zapobiec wykwitom wapna.  
 
WŁAŚCIWOŚĆ PRODUKTU 
 
• Odporność na ścieranie. 
• Wodoszczelność.  
• Odporność na tłuszcze i oleje. 
• Odporność mechaniczna. 
• Odporność na działanie promieni ultrafioletowych. 
• Anty - alergiczny.  
• Nadaje się do powlekania łazienek, pokoi kąpielowych.  
• Elastyczny. 
• Powstała powłoka ma jedynie o 2-3 mm grubości.  
• Łatwy do utrzymania w czystości. 
• Nadaje się do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym (przepuszcza 30 % więcej ciepła niż inne materiały 

podłogowe).  
 
 
ZUŻYCIE 
 
Grubość warstwy wynosi około 1 mm.  
Zużycie wynosi około 0,30 kg na warstwę. 
Wielkość ziarna: ± 0,1 mm. 
  
OPAKOWANIA 
 
Wiaderka po 20 kg. 
 
 
DANE TECHNICZNE 
 

Wygląd: biały proszek SKŁAD PRODUKTU 

Gęstość pozorna: Proszek: 1,300 kg / m3.  
Zawartość ciał stałych: 100%  

 
Czas po otwarciu : 60 minut. miksuj co 15 
minut. 

cement 

Maksymalny rozmiar agregatu: wypełniacze mineralne 

FINO: 0,1 mm GRUESO: 0,3 mm korekty  

Wytrzymałość mechaniczna (EN 1015-11): żywice organiczne  
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Wygląd: biały proszek SKŁAD PRODUKTU 

Kompresja 28 dni: ≥38N / mm2.   

Kompresja dokładna 28 stopni: ≥32 N / mm2.  

 Zgięcie grube / zasadowe 28 dni: ≥ 10N / 
mm2. 

 

 W porządku zgięcie 28 dni: ≥ 8N / mm2.   
Grubyzgięcie 28 dni: 10 N / mm2.  
Przyczepność do betonu: 28 dni: 1,75 N / 
mm2.  

Grubość aplikacji: 1 mm na warstwę.  

 
 
 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
 
Podłoże aplikacji powinno być mocne i oczyszczone, suche i wolne od kruchych elementów. Lekko zwilżyć 
powierzchnię. Powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana poprzez wcześniejsze użycie naszego 
Primer Protektor. 
 
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI 
 
W czystym plastikowym pojemniku wysypać materiał i dodać czystą wodę ok ± 27% (do pożądanej ilości wody 
dodaj pigment, jedna butelka pigmentu na jedno wiadro) do Mikrocementu ClaudiCemento Fine. wymieszaj 
powoli w czystym wiadrze, aż otrzymasz jednorodną masę bez grudek - (użyj mieszadła od 300 do 500 obrotów 
na minutę). Pozostaw na 10 minut i ponownie mieszaj przez 2 minuty 

 
*Nakładnaie na ściany: dodaj ok. 22% czystej wody.  

 
ZASTOSOWANIE 
 
Należy nałożyć jedną, dwie lub trzy warstwy w zależności od pożądanego estetycznego wykończenia, 
rozciągając produkt za pomocą pacy, aby uzyskać efekt powłoki. Przed nałożeniem warstwy na warstwę, 
należy pozwolić wcześniejszej warstwie wyschnąć (4-6 godzin) i wykonać lekkie szlifowanie narzędziami -  z 
papierem ściernym  120 - 240 , w celu usunięcia skaz i poprawienia przyczepności między nimi. Należy wybrać 
odpowiednią gradację papieru ściernego i zmieniać ją w zależności od potrzeb. W celu zapewnienia 
nieprzepuszczalności i twardości produktu zaleca się lakierowanie całej powierzchni przy użyciu Primer 
Protector.  
 
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
Ten produkt zawiera cement. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania pyłu. Należy nosić 
gumowe rękawice i okulary ochronne. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie stosować w temperaturze 
poniżej 5° C lub powyżej 30° C. Puste pojemniki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
 
Czas przechowywania 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w suchym miejscu, 
chronionym przed czynnikami atmosferycznymi 
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UWAGA: Zalecenia są udzielane w dobrej wierze i opierają się na wynikach uzyskanych z długiego 
doświadczania i testów laboratoryjnych. Ponieważ warunki stosowania są poza naszą kontrola, nie 
ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie naszego produktu.  
 
 


