Product catalogus

V e r s c h i l l e n d e
mogelijkheden,
één
oplossing.

Microcement,
natuurlijk.

Microcement Bi-component
Microbase

Component A

De basis van Microcement om de ondergrond voor te bereiden
voordat Microdeck of Microfino wordt aangebracht.
Microbase is een bi-component microcement dat gemengd wordt
met Acricem (component B).

Rendement
Microbase (2 lagen) – 2,0 kg/m²

Proporties
10 kg de Microbase – 3,0 liter de Acricem

Formaat
> Microbase 10 kg
> Microbase 20 kg

Microfino

Component A

Fijn Microcement voor naadloze coating met fijne textuur. Ideal
voor wanden.
Microfino is een bi-component microcement dat gemengd wordt
met Acricem (component B).

Rendement
Microfino (2 lagen) – 0,50 kg/m²

Proporties
10 kg de Microfino – 4,50 liter de Acricem

Formaat
> Microfino
> Microfino
> Microfino
> Microfino

Microdeck

2 kg
4 kg
10 kg
20 kg

Component A

Microcement voor naadloze vloeren met hoge resistentie. Een
gladde vloerafwerking met een beetje structuur.
Microdeck is een bi-component microcement dat gemengd wordt
met Acricem (component B).

Rendement
Microdeck (2 lagen) – 1,00 kg/m²

Proporties
10 kg de Microdeck – 3,00 liter de Acricem

Formaat
> Microdeck 10 kg
> Microdeck 20 kg

Microcement Bi-component
Microstone

Component A

Microcement met gestructureerde afwerking, voor naadloze vloeren met zeer hoge restistentie voor veel verkeer en met slipweerstand.
Microstone is een bi-component microcement dat gemengd wordt
met Acricem (component B).

Rendement
Microstone (2 lagen) – 2 kg/m²

Proporties
10 kg de Microstone – 2,70 liter de Acricem

Formaat
> Microstone 20 kg

Acricem Kunsthars

Component B

Acryl hars op waterbasis klaar voor gebruik om te mengen met de
microcement Microbase, Microfino, Microdeck en Microstone.
Kan tevens als primer gebruikt worden.

Formaat
> Acricem kunsthars 5 l
> Acricem kunsthars 25 l

Microcement voor zwembaden
Aquaciment XL

Component A

Microcement ter voorbereiding van de afwerking van een
zwembad liner met Aquaciment M.
Te gebruiken op spuitbeton of gunite zwembaden. De ondergrond
moet schoon zijn en een goede planimetrie hebben.

Rendement
Aquaciment XL (2 lagen) – 3,00 kg/m²

Proporties
10 kg de Aquaciment XL – 2,50 liter de Acricem

Formaat
> Aquaciment XL 20 kg

Aquaciment M

Component A

Microcement ter afwerking van de liner van zwembaden. Wordt
aangebracht na de laatste laag Aquaciment XL
De ondergrond moet schoon zijn en een goede planimetrie
hebben.

Rendement
Aquaciment M (2 lagen) – 1,80 kg/m²

Proporties
10 kg de Aquaciment M – 3,0 liter de Acricem

Formaat
> Aquaciment M 20 kg

Aquaciment F

Component A

Microcement voor de afwerking van zwembaden met een fijne
textuur. Het wordt toegepast op de laatste laag van Aquaciment XL.
De ondergrond moet schoon zijn en een goede planimetrie
hebben.

Rendement
Aquaciment F (2 lagen) – 1,80 kg/m²

Proporties
10 kg de Aquaciment XL – 3,00 liter de Acricem

Formaat
> Aquaciment F 20 kg

Microcement voor zwembaden
Presealer
Primer voor zwembaden vóór sealen met Aquasealer, sneldrogend
en met een hoge chemische weerstand.

Rendement
Presealer aangebracht over Aquaciment – 0,15 l/m²

Formaat
> Presealer 5 l

Aquasealer
Sealer op waterbasis met polymeren in dispersie voor het sealen
van het zwembad behandeld met Aquaciment microcement.

Rendement
Aquasealer (2 lagen) – 0,11 l/m²

Formaat
> Aquasealer 1 l
> Aquasealer 5 l

Microcement Monocomponent
Microbase MN
De basis van Microcement om de ondergrond voor te bereiden
voordat Microfino MN of Microdeck MN XL wordt aangebracht.
Microbase MN is een monocomponent microcement dat gemengd
wordt met water.

Rendement
Microbase MN (2 lagen) – 2,2 kg/m²

Proporties
10 kg de Microbase MN – 2,25 liter water

Formaat
> Microbase MN 20 kg

Microfino MN
Fijn Microcement voor naadloze coating met fijne textuur. Ideal voor
wanden.
Microfino MN is een monocomponent microcement dat met water
gemengd wordt.

Rendement
Microfino MN (2 lagen) – 0,60 kg/m²

Proporties
10 kg de Microfino MN – 3,40 liter water

Formaat
> Microfino MN 10 kg
> Microfino MN 20 kg

Microdeck MN XL
Microcement voor een afwerking met een natuurlijke en homogene
uitstraling. Ideaal voor vloeren.
Microdeck MN is een monocomponent microcement dat met water
gemengd wordt.

Rendement
Microdeck MN XL (2 lagen) – 1,40 kg/m²

Proporties
10 kg de Microdeck MN XL – 2,25 liter water

Formaat
> Microdeck MN XL 20 kg

Voorbereiding
Primacem
Primacem is een primer geschikt voor de bereiding voor de unie
tussen beton en mortel, nieuwe en oude.

Rendement
1 laag

– 0,10 l/m2

Formaat
> Primacem 5 l
> Primacem 25 l

Primacem PLUS
Acryl primer waterbasis gebruikt als hechting promotor voor
weinig absorberende oppervlakken.

Rendement
Van 10 tot 14 m2 per liter afhankelijk van de porositeit van
de ondergrond

Formaat
> Primacem PLUS 5 l

Primacem ABS
Acryl primer waterbasis gebruikt als hechting promotor voor
absorberende oppervlakken.

Rendement
Van 8 tot 12 m2 per liter afhankelijk van de porositeit van
de ondergrond

Formaat
> Primacem ABS 5 l

Voorbereiding
Primacem Grip
Universele hechtprimer klaar voor gebruik, voor binnen en buiten,
zonder vluchtige organische stoffen, op basis van synthetisch hars
in waterige dispersie en inerte van silicium

Rendement
Tussen 0,2 en 0,3 kg per m2, afhankelijk van porositeit van
de ondergrond

Formaat
> Primacem 5kg

Impoxy
2 componenten oplosmiddel-vrije epoxyhars te gebruiken
als primer voor het tegengaan van optrekkend vocht of als
vochtscherm.

Rendement
Afhankelijk van de porositeit van het materiaal waarop
het wordt toegepast, en het type toepassing.

Proporties
Impoxy A (basis) 62 % – Impoxy B (reactor) 38 %

Format
> A (basis) 3,1 kg + B (reactor) 1,9 kg

Builtex
Glasvezel gaas, extra dun en flexibel voor het versterken van de
ondergrond en het zover als mogelijk tegengaan van scheurvorming.

Formaat
> Rol van 50 x 1 m

Voorbereiding
Cantonera
Aluminiumprofiel ter bescherming van de hoeken van de muren en
de randen van de traptreden van microcemento.

Formaat
> 2700 x 3 mm

Pigment
Arcocem Plus
Pigmenten in waterige dispersie beschikbaar in alle kleuren van
onze catalogus.

Formaat
Exacte dosis voor kleuring van:
> 2 kg microcement.
> 4 kg microcement.
> 10 kg microcement.
> 20 kg microcement.

Arcocem Basic
Pigment concentraat in waterige dispersie voor de bereiding van
de doses van de gewenste kleur.

Formaat
> Arcocem Basic 1 L

Kleuren
>
>
>
>
>
>
>

Zwart
Geel
Lichtbruin
Bruin
Hazelnoot
Koper
Oranje

>
>
>
>
>
>

Rood
Oranje rood
Rood-donker violet
Wit
Groen
Blauw

Kleurencatalogus
De kleurencatalogus bestaat uit 40 monsters van microfino
geseald met Prepol en Topsealer WT - satijn.
De kleurstaal bevat ook de afwerking van de drie verschillende
microcementen: Microfino Microdeck en Microstone in de kleur
Acero.
Het is een handgemaakt product gepresenteerd in een stijve
kartonnen vierzijdige-map.
Afmetingen: 310 x 220 x 27 mm.

Kleurenkaart

Negro

Shale-Gray

Plomo

Marrón

Wengué

Pizarra

Himalaya

Cemento

Café

Topo

Acero

Titanio

French Gray

Piedra-Paris

Cobre

Plata

Perla

Liquen

Sáhara

Avellana

Niquel

Blanco

Blanco roto

Marfil

Kalahari

Desert-Tan

Atacama

Arena

Mojave

Maíz

Selva

Kiwi

Manzana

Azafrán

Calabaza

Azul Noche

Azul Profundo

Maya

Jade

Carmín

Pigment
Arcocem Metal decoratieve verf
Gamma pigmenten in waterige dispersie voor toepassing van
glazuren met metalen reflecties in verschillende afwerkingen.
Sealen met Topsealer WT.

Formaat
> Arcocem Metal - decoratieve verf 250 ml, 500 ml

Afwerkingen
>
>
>
>
>
>
>
>

Blanco Plata 500 (Wit zilver)
Aluminio 054 (Aluminium)
Cobre 063 (Koper)
Cobre Red 063 (Rood koper)
Gold 063 (Goud)
Bronze 200 (Brons)
Gold 500 (Goud)
Silver 500 (Zilver)

Arcocem Metal natuurlijke verf met roest effect
Een metalen verf op waterbasis met fijne deeltjes
metaal die in samenwerking met oxiderende agent en
roest effect geven.

Formaat
> Arcocem Metal - natuurlijke verf 1 L

Uitvoeringen
>
>
>
>

Brons verf
Koper verf
Ijzer verf 004 / 030
Messing verf

Arcocem Agente Oxidante
Vloeistof op waterbasis dat reageert op ferro metalen deeltjes die
het oxidatieproces versnellen.

Uitvoering
> Arcocem Agente Oxidante 1 L

Uitvoeringen van Arcocem Metal

Blanco Plata 500 (metalizado)

Aluminio 054 (metalizado)

Gold 063 (metalizado)

Cobre 063 (metalizado)

Cobre Red 063 (metalizado)

Silver 500 (purpurina)

Gold 500 (purpurina)

Bronze 200 (purpurina)

Pintura de Cobre

Pintura de Cobre con Agente Oxidante

Pintura de Bronce

Pintura de Bronce con Agente Oxidante

Pintura de Latón

Pintura de Latón con Agente Oxidante

Pintura de Hierro

Pintura de Hierro con Agente Oxidante

Sealers
Prepol
Prepol is een primer op waterbasis die het microcement
waterproof maakt en consolideert, en tevens het rendement van
de sealer verhoogt.

Rendement
Prepol (1 laag) – 0,06 l/m²

Formaat
> Prepol 1 l
> Prepol 5 l

TopSealer WT
Ecologisch polyurethaan sealer op waterbasis en katalysator
voor de bescherming van microcement, met hoge chemische en
mechanische weerstand

Rendement
TopSealer WT (2 lagen) – 0,15 l/m²

Proporties
5 delen Polyurethaan – 1 deel katalysator

Formaat
>5+1l

Afwerking
> Mat, satijn of glanzend

TopSealer DSV
Acrylaat polyurethaan op basis van oplosmiddel met katalysator,
voor bescherming van microcement zowel binnen als buiten. Geen
Prepol gebruiken indien u deze sealer toepast.

Rendement
TopSealer DSV (2 lagen) – 0,20 l/m²

Proporties
2 delen component A– 1 deel component B

Formaat
>4+2l

Afwerking
> Mat, satijn of glanzend

Gereedschappen
Metalen spaan Bi-Flex
Flexibele Bi-Flex spaan van RVS met afgeronde hoeken. Het heeft
een robuust en ergonomische kunststof handvat. Deze spaan
wordt gebruikt voor het toepassen van microcement met meer
textuur.

Formaat
> 30 x 11 cm
> 35 x 11 cm

Flexibele rubberspaan
Rubber spaan voor het verwerken van Microfino.
Ideaal ter voorkoming van ongewenste effecten van verbranding
die metalen spanen kunnen veroorzaken.
Beschikbare vervangingsonderdelen zwart of wit.

Formaat
> 14 x 30 cm

Andere verpakking
> vervangingsonderdelen zwart of wit

Schuur handschoen
Een basis met klitteband om rond schuurpapier van 150 mm op te
kleven. Met verstelbare handgreep.

Formaat
> Per stuk

Gereedschappen
Schuurpapier disc 150mm
Klevend schuurpapier disc 150mm voor handmatig of machinaal
schuren.

Formaat
> doos met 50 stuks

Korrel
> 24, 40, 80, 120, 220 en 400

Mengschoep dubbele schroef
Ontworpen met een dubbele schroef ideaal om microcement te
mengen en een homogene pasta te verkrijgen.
Gemaakt van roestvrij staal en te gebruiken in boormachines en
mixers.

Uitvoering
> 120 x 500 cm

Gereedschappen
Roller voor lakken met oplosmiddel
Roller met korte haren ontworpen voor het lakken van gladde
oppervlakken met lakken op basis van oplosmiddel. Het is een
roller van geweven wol die een uniforme, hoge kwaliteit en extra
fijne afwerking geeft.
Speciaal voor onze primers en sealers vanwege de hoge weerstand
tegen oplosmiddelen en aceton.

Formaat
> 110 mm
> 180 mm
> 220 mm

Roller voor lakken op waterbasis
Roller met korte haren ontworpen voor het lakken van gladde
oppervlakken met lakken op waterbasis. Het is een roller van
polyester fiber die een uniforme, hoge kwaliteit en extra fijne
afwerking geeft.
Speciaal voor onze primers en sealers.

Formaat
> 110 mm
> 180 mm
> 220 mm

Rolhouders
Ergonomische houder voor onze rollers.

Formaat
> 18 mm
> 22 mm
> 29 mm
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