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Představení stěrky MicroBond®
Použití stěrky má oproti klasickému keramickému obkladu hned
několik výhod. Tou hlavní je vytvoření pevné, bezespárové a
voděodolné plochy. Stěna či podlaha zůstane absolutně hladká,
bude jemná a na dotek příjemná. Takto opatřený povrch se
vyznačuje velkou pevností v tahu, tlaku i odolností proti
opotřebení, navíc je bezprašný a tudíž i velmi praktický. Svými
vlastnostmi tak stěrky splňují všechny nároky moderního
stavitelství. Hodí se všude tam, kde je potřeba podtrhnout krásu
designu interiéru či exteriéru.
MicroBond® dává příležitost přizpůsobit podlahy a vertikální
povrchy jako jsou stěny a stropy ve všech barevných tónech.
Tento produkt na cementové bázi je ideální prostředek pro
dekorativní a reprezentativní povrchy.
MicroBond® umožňuje vytvořit minimalistický,
dynamický, kreativní a vysoce personalizovaný styl.

moderní,

MicroBond® lze také použít na nábytek, police a schody v
obchodních domech a nákupních střediscích.

Aplikace stěrky MicroBond®

Charakteristika a vlastnosti
MicroBond® je jednosložková stěrka na bázi cementové směsi,
která umožňuje hladké a rovnoměrné nanášení. Je vhodná pro
použití v interiérech a umožňuje vytvářet různobarevné variace.
MicroBond® je ideální prostředek pro dekorativní a reprezentativní
povrchy.

Vlastnosti:
Maximální přilnavost k povrchu
Odolnost proti otěru
Odolnost proti smyku
Pevnost v tlaku
Jeho odolnost se postupem času zvyšuje
Možnost různobarevných variací
Jednoduchá aplikace
Přirozený vzhled
Ekologické e netoxické
Vhodné i do exteriéru

Použití:
Horizontální povrchy
Vertikální povrchy
Nábytek, regály, schody
Kuchyně, koupelny, podlahy balkonů a verand
Dekorativní, minimalistický a moderní styl
Tenký povrch stávajících podlah
Renovace starých podlah
Renovace komerčních budov a obchodů s nízkými náklady

Podlaha ze stěrky MicroBond®
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1. Krok - Vyhodnocení povrchu
Strukturálně zdravý povrch
Vyhodnocení povrchu je základní opatření: povrch, který bude ošetřen musí být strukturálně v dobrém stavu. Žádný druh
povrchové úpravy není ve skutečnosti schopný stabilizovat strukturu podkladu. Aby se zabránilo budoucím problémům,
musí se provést posouzení stavu podkladu a zajistit jeho dobrý stav. Zvláštní pozornost by měla být věnována především:
•
•
•
•
•

Přítomnosti předchozího nátěru
Přítomnosti filmů nebo folií
Přitomnosti předchozích ošetření (barvy, akryl, prach, mastnota, oleje, vosky...)
Přítomnosti vzlínající vlhkosti
Přítomnosti trhlin a analýze příčin.

Stávající nátěry, filmy, fólie, ošetření (s vyjímkou ošetření přípravky Pavishield® a Vetrofluid®) musí být kompletně
mechanicky odstraněny z povrchu odpovídajícími systémy jako jsou (tryskání, frézování, broušení) především z důvodu
získání požadované přilnavosti. U vertikálních aplikací by se dalo říci, že stěny určené pro aplikaci stěrek MicroBond® musí
být pevné, suché a čisté. Jako vhodné jsou stěny s kvalitním štukem (nerozpraskané a nedrolící se). Rovinnost
podkladu +/- 2mm na 2 bm a vlhkost max. 2 – 2,5 %.
Přítomnost vzlínající vlhkosti není okamžitě rozpoznatelná,
ale je ji třeba vždy zohledňovat, protože se následně může
projevit různými formami poškození. Přítomnost vlhkosti v
podkladu lze zjistit pomocí jednoduchého testu, který
navrhl Conpaviper:
-

Zajistěte podmínky (teplota a vlhkost), které budou
hostit povrchovou úpravu minimálně 48 hodin před
testem
Použíjte polyetylénovou folii (nejméně 1 m2),
umístěte ji na beton v oblasti která je vystavena
slunečnímu záření a okraje utěsněte páskou
Po 24 hodinách odstraňte folii: pokud je folie z
vnitřní strany mokrá nebo je beton viditelně tmavší,
je v přítomnosti vzlínající vlhkosi
Polyetylénová fólie přilepená na betonu ke zjištění vlhkosti

K prevenci nebo léčbě tohoto jevu, je nuné použít
přípravek Pavishield®, který vytvoří dokonalou barieru
vzlínající vlhkosti a zpevní povrch betonu. Trhliny či
praskliny je nunté opravit, ovšem je důležité sledovat
příčiny proč k trhlinám došlo. Všechny trhliny musí být
opraveny a připraveny pro následnou povrchovou úpravu.
Malé trhliny lze vyplnit přímo stěrkou Ercole®, ale hluboké
trhliny je nutné “otevřít” a naplnit směsí písku, cementu a
přípravku Bonding Agent® a překrýt síťkou odolnou vůči
alkáliím.
Po pečlivém vyhodnocení podkladu a případných
opravných a ochraných ošetření lze přejít do druhé fáze:
Příprava povrchu
Zabezpečení rezervního materiálu pro případ nadměrné
spotřeby
Povrch před opravami a ošetřením

Činnosti fáze 1
Vyhodnocení podkladu
Odhad plochy určené k ošetření
Odhad množství materiálu
Příprava nástrojů
Příprava materiálu
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2. Krok - Příprava povrchu
Zdrsnění pro zajištění soudržnosti
Povrch kde bude aplikovaná stěrka musí být porézní a
zdrsněný, aby byla zajištěna patřičná přilnavost mezi
podkladem a stěrkou. Existuje několik metod pro zdrsnění
hladkého povrchu:
-

-

Tryskání (brokování): metoda, při
které jsou
ocelové broky metány při vysokých rychlostech na
podklad, čímž odstraňuje zbytky předchozích
ošetření, cementové mléko, barvy, nesoudržné
části a nečistoty.
Broušení nebo frézování;
Leptání kyselinou.
Tryskání betonového povrchu

Odstranění nečistot pomocí odmašťovače
Po zdrsnění povrchu jednou z výše popsaných metod je
nezbytné zejména u starých podlah hloubkové čištění.
Degreaser® je čistič který byl vyvinut speciálně pro použití
na beton a lze s jeho pomocí odstranit nečistoty a
mastnoty. Pomáha obnovit správné zásadité prostředí v
podkladu. Degreaser® se aplikuje na suchý podklad.
Smočte rovnoměrně celou plochu a třením kartáčem
odstraňte všechny nečistoty. Po 20-30 min. povrch
opláchněte. V případě potřeby proces opakujte.

Ošetření proti vzlínající vlhkosti
Ošetření přípravkem Pavishield® je vždy nutné. I když na
povrchu nejsou výkvěty, či viditelná vlhkost, beton je
porézní materiál v němž se voda pohybuje působením
vzlínavosti. Aby se zabránilo budoucím problémům s
odtržením či bobtnáním, je zapotřebí ošetření a vytvrzení
přípravkem Pavishield®.
Pavishield® se aplikuje na zdrsněný a vyčistěný povrch
nejméně ve dvou vrstvách; proniká až do 34 mm hloubky
betonu, reaguje s alkaliemi v cementu a těsní póry. Stává
se součástí betonu a vytváří barieru, která blokuje vzlínající
vlhkosti. Před aplikací stěrky je nutné vyčkat alespoň 24
hodin. V případě prašných podlah je nutno zvážit další
použití výrobku

Smirkování betonového povrchu

Opravy trhlin a prasklin
Cementová stěrka Ercole® zacelí a utěsní všechny trhliny v
aplikační fázi, ale tam kde jsou hluboké trhliny a praskliny,
které vznikly konstrukčním pohybem a které by se mohly
znovu objevit v budoucnu by se mělo postupovat dle
následujícího doporučení:
Ruční bruskou proříznout trhlinu a idealně ji upravit do
písmene “v”, následně očistit a odsát prach. Připravte si
směs stěrky Ercole® s vodou a vyplňte trhlinu. Použijte
alkáliím odolnou síťku a překrýjte opravované místo,
následně síťku překryjte znovu směsí Ercole® a vyhlaďte
zednickou lžící.

Čištění betonového povrchu tlakovou vodou

Shrnutí:
Drobné stabilní trhliny a praskliny: zapravte jednoduše
stěrkou Ercole®
Nestabilní trhliny které vznikly pohybem: odstraňte příčiny,
prořízněte bruskou, vyplňte stěrkou Ercole®, překryjte
alkáliím odolnou síťkou a zapravte
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3. Krok - Aplikace
MicroBond® je k dispozici v šedém a bílém provedení a lze
jej dále obarvovat a získat tak téměř jakýkoliv odstín.

Příprava směsi MicroBond®
Přidejte vodu do kbelíku a postupně vmíchávejte pomocí
míchadla stěrku MicroBond®. U vodorovných ploch je
vhodnější přidat více vody (až 8 litrů na 25 kg MicroBond®)
a získat tekutější směs, u vertikálních povrchu je žádoucí
“sušší” směs. Stěrku vždy aplikujte na vlhký podklad.

Pro horizontální povrchy
V kbelíku přípravte 6-8l čisté vody. Postupně přidávejte
25kg MicroBond®.
Pomocí míchadla míchejte po dobu 5 minut. V případě
potřeby přidejte barvu.
Nechte směs 5 minut odpočinout. Ihned opláchněte
míchadlo: MicroBond® má neobyčejnou přilnavost a mohlo
by dojít ke znehodnocení nástrojů. Zvlhčete povrch.

Pro vertikální povrchy
V kbelíku připravte 4-6l vody ( v závislosti na požadované
konzistenci).
Postupně přidávejte 25kg MicroBond®, zamíchejte a
nechte 5 min. stát. Aplikujte štětcem nebo stěrkou na vlhký
podklad.

Rozmíchávání směsi míchadlem

Aplikace
Před použitím přípravku MicroBond®, aplikujte na povrch
Ercole® jako podkladovou vrstvu. Před aplikací je rovněž
nutné opravit veškeré trhliny a strukturální poškození.
MicroBond® aplikujte poté co Ercole® podklad zcela
vyschne (po 24 hod.). Podklad by měl být před aplikací
zvlhčen. Lehce zvlhčete povrch čistou vodou a aplikujte
pomocí stěrky nebo hladítka přípravek MicroBond®. Použití
stěrky či hladítka je ve většině případech žádoucí k
dosažení požadovaného výsledku. K dosažení hladkého a
rovnoměrného povrchu lze povrch mezi každou vrstvou
zbrousit a poté provést zbroušení (suché finální vrstvy). K
broušení doporučujeme použít standardní jednolůžkové
brusné disky, brusný papír nebo brusné stroje s
diamantovými brusnými kotouči. MicroBond® lze také
použít k zacelení malé trhliny na hladkém povrchu. Na
finální ošetření doporučujeme použít transparentní
sealer Steinfix Plus® ve dvou vrstvách.

Natahování směsi pomocí stěrky squeegee

Aplikační stěrka (squeegee) je inovativní a revoluční nástroj:
umožňuje pohodlnou a rovnoměrnou aplikaci ve stoje.
Pomocí stěrky squeegee je možné během jednoho dne
ošetřit povrch jednoho tisíce metrů čtverečních, což
umožňuje značné úspory času a úsilí.

Natahování směsi pomocí hladítka
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4. Krok – Finální úpravy
Broušení
Po zatuhnutí druhé vrstvy stěrky MicroBond (cca 24 hod.)
přichází moment pro případné broušení. Je vhodné tento
zákrok provádět v rozmezí dvou dnů. Každým dalším
dnem totiž stěrka přibívá na tvrdosti, na broušení tudíž
vynaložíte čím dál více úsilí. Pokud se rozhodnete povrch
brousit, můžete použít vibrační, excentrickou či ruční
brusku a pro velké podlahové plochy podlahovou brusku.
Po přebroušení celou plochu důkladně zameteme a
odstraníme z povrchu všechen zbroušený prach a jiné
nečistoty. Po dokonalém proschnutí je takto připravená
plocha připravena na závěrečné ošetření sealerem.
Ilustrační foto nástrojů pro broušení stěrky MicroBond®

Barvení
Základní barevné provedení stěrek Ercole® a Microbond®
je šedá a bílá varianta. Na obarvení používáme kvalitní
italské pigmenty, lze ale využít i alternativní výrobce. Dobře
se nám osvědčily tónovací pigmenty k tónování fasádních a
betonových barev na bázi disperze, které obzvláště v
interiéru dokonale doplňují systém dekorativních stěrek,
především zajímavou a živou barevnou škálou.
Tyto pigmenty lze použít na obarvení stěrek dvojím
způsobem.

1) Pigment zamíchat do čerstvé stěrky a vytvořit tak
homogenní barevnou směs, která po vytvrdnutí poskytne
jednobarevný povlak. Následným probroušením lze docílit
různých barevných niancí. Nevýhoda této varianty je ve
vysoké spotřebě pigmentů a v omezené barevné škále
(cementovou stěrku nelze probarvit do živých odstínů). Na
druhou stranu výhoda je, že stěrka bude probarvena v celé
vrstvě.

2) Pigment lze aplikovat i na vytvrdlou stěrku. Lze tím docílit
poměrně zajímavých dekorů a živých tónů při výrazně nižší
spotřebě pigmentů. V tomto případě je nutné aplikovat
impregnaci, která stěrku a pigment uzavře a ochrání.
Oba systémy se dají i vzájemně prokombinovat.

Ilustrační foto barvení stěrky MicroBond®
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Finální ošetření stěrky MicroBond®
Provedenou
povrchovou
úpravu
pomocí
stěrky
Microbond® je důležité opatřit ochranným nátěrem Steinfix
Plus®, Gi.Gi. Sealer® nebo Supra Seal®.
Steinfix Plus® se používá jako povrchová finální úprava
betonu a cementových stěrek Ecobeton. Jedná se o
ochranný, odolný akryl / epoxy štít vhodný pro vnitřní i
venkovní použití. Steinfix Plus® je bezpečná alternativa k
přípravkum na bázi rozpoštědel s vysokým obsahem VOC
(těkavé organické látky).
Gi.Gi. Sealer® je ochranný, snadno aplikovatelný, vysoce
odolný sealer s dlouhou životností. Neobsahuje VOC a je
téměř bez zápachu. Je extrémně odolný a může být použit
v oblastech těžkého provozu. Je 100%ně stabilní vůči UV
záření. Je odolný vůči graffiti a agresivním znečišťujícím
látkám.
Supra Seal® - je ochranný lesklý nátěr k ošetření stěrek
Ercole® a MicroBond®. Je vhodný jak do interiéru, tak do
exteriéru. Je plně odolný vůči UV záření a nežloutne. Je
extrémně odolný vůči vnějším mechanickým vlivům.

Sealery k ošetření stěrky MicroBond®

Lehké pigmentování bílé stěrky Microbond®
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Dekorativní techniky
Použití stěrky MicroBond® je možné jak v exteriéru, tak v
interiéru. Je moderní alternativou například dlažeb, obkladů
či jiných snadno omyvatelných a námáhatelných povrchů.
Jedná se o tvárnou hmotu nanášenou v 2-3 milimetrové
vrstvě. Barevnost a textura stěrky je variabilní a záleží na
vaší volbě pigmentu a následného postupu aplikace. Lze
docílit téměř naprosto hladké plochy až výrazně
strukturovaného povrchu. Kombinace těchto dvou
vlastností (barevnosti a textury) utváří styl, který je
požadován a je vhodný právě pro konkretní zvolené účelý a
prostor. Lze docílit jak teplých tónů s jemnými povrchovými
niancemi tak studených odstínů, například odstínů šedi,
jako imitace pohledového betonu a jeho forem. Povrchy
tvořené stěrkou MicroBond® se hodí nejen do rustikálně
laděných prostor, ale také do projektů koncipovaných v
moderním až třeba funkcionalistickém duchu. Zkrátka ve
fantazii se meze nekladou a stěrka MicroBond® může mít
mnoho tváří a záleží jen na vašem návrhu nebo návrhu
projektanta či designera, kterou si zvolí.

Šedá stěrka MicroBond® s přiznanými tahy

Textura, struktura
Textura a struktura povrchu z cementové stěrky je odvislá
od způsobu aplikace, který provedete. Nástroje vhodné
pro aplikaci stěrky jsou: hladítko, zednická lžíce,
rozprašovač na vodu, špachtle. Pro docílení nějaké výrazné
struktury nebo přímo vzorku, lze použít válečky, škrabky,
razítkové matrice a razítkovací válečky. Po zatuhnutí se
plocha může zbrousit. Po přebrusu vystoupí všechny tahy,
které jste při aplikaci provedli. Proto častý vzhled
pohledové cementové stěrky je barevně jednolitý ovšem s
přiznanými světlejšími tahy po hladítku. Tím se stává každá
plocha originálem a nemůže být úplně stejná jako žádná
jiná. Pokud chceme hladkou plochu, musí být stěrka
aplikována co nejpečlivěji bez vystouplých stop po hladítku.
Pokud chceme výraznější texturu pracujeme s nástroji,
které požadovaný vzor vytvoří (např. hladítko s dřážkami),
při imitaci dřeva dlažby apod. lze použít techniku otisku.
Ilustrační foto nástrojů vhodných pro aplikaci stěrky MicroBond®
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Základní techniky dekorativních stěrek
Kroky a zásady, které se provádí vždy:
1. Vždy máme pečlivě nachystaný a očištěný povrch.
2. Stěrku natahujeme minimálně ve dvou vrstvách v časovém odstupu minimálně 24 hod a to vždy na vlhký povrch
(proto máme u sebe i při samotné aplikaci rozprašovač s vodou a povrch podle potřeby ještě zvlhčujeme).
3. Na závěr by se měl aplikovat sealer, který udělí stěrce obranný štít a chrání ji před poškrábáním a vsakováním
skvrn. Před aplikací sealeru musí být stěrka MicroBond® dokonale proschlá (kvalitnímu schnutí napomáhá
například dobré odvětrávání prostoru). Tento povch je pak tudíž snadno omyvatelný vodou. Ze Sealeru si můžete
zvolit ze tří variant: Steinfix Plus®, Gi. Gi. Sealer®, Supra Seal®

Varianty technik dekorativních stěrek
Základní technika
Cementová stěrka natažená ve dvou vrstvách v
bílé či šedé barvě bez dodatečného probarvování.
Toto je nejčastější aplikace pohledových stěrek.
Stěrka MicroBond® se vyrábí ve dvou barevných
variacích. Bílá, která je univerzální a sterilní pro
velké množství ploch a šedá, která připomíná
pohledový beton. Pro docílení niancí je dobré
druhou vrstvu zbrousit, tímto zákrokem nabere
stěrka na dynamice a působí pak přirozenějším
dojmem. Na závěr provedeme ošetření zvoleným
(matným nebo lesklým) sealerem.
Probroušená šedá stěrka MicroBond®

Probarvený MicroBond®
Další technika pohledových stěrek spočítá ve
způsobu pigmentace. Pokud potřebujume vytvořit
plochu o jiné barvě, můžeme přidat pigment
(značky
Ecobeton
nabo
nějaký
jiný
v
požadovaném tónu, který je na bázi disperze a
určen k tonování barev na fasády a betony) přímo
do směsi MicroBondu® a vody a přimíchát jej do
něj. Tato technika je vhodná při záměru vytvořit
barevně jednolitou plochu. Na závěr opět
provádíme ošetření sealerem.
Přidání pigmentu přímo do směsi MicroBond® (Ercole®)

Probarvený a probroušený MicroBond®
Jedná se o obdobnou techniku viz předcházející
technika Probarvený MicroBond®. Pigment
přidáváme přímo do směsi MicroBondu před jeho
aplikací. Při natahování můžeme využít kreativity a
vytvořit strukturálně rozličný povrch. Takto
utvořenou zaschlou plochu stěrky přebrousíme.
Probroušené plochy obarvené stěrky se jeví
světlejší a jejich povrch jinak odráží světlo. Vzniká
tudíž zajímavý a proměnlivý dekor.

Probroušená obarvená stěrka MicroBond®

®

Kombinace dvou tónů
Tato technika nejlépe vystihuje žádaný dekor
přirozeného betonového vzhledu. Kombinují se
dvě suché směsi cementové stěrky MicroBond.
Kombinace bílé a šedé barvy, které jsou základní
nabídkou firmy Ecobeton nám poslouží k docílení
jednoduché techniky, která se dá dobře zopakovat
i v budoucnu. Poměrovým systémem míchání bílé
a šedé suché směsi získáme šedou barvu v
požadovaném odstínu. Vhodný postup je vytvoření
si dvou různě světlých či tmavých směsí a ty při
aplikaci do sebe zapracovávat. Docílíme tak velice
přirozeného „šmouhatého“ vzhledu. Při kombinaci
dvou výrazně se od sebe lišících odstínu šedi
získáme výrazné „šmouhy“, kdežto při použití dvou
podobných odstínů docílíme jen lehkých
přirozených niancí, aby podlaha nepůsobila
monotónním dojmem.

Kombinace dvou tónů stěrek MicroBond®

Pigmentace vytvrdlé stěrky
Třetí technika dekorativních pohledových stěrek, je
náročnější, ale také se s ní dá docílit
nejvariabilnějších výsledných dekorů. Technicky
náročná není, odvisí však od zručnosti člověka,
který ji aplikuje a jeho estetického cítění. Jedná se
o aplikaci bílé nebo šedé stěrky a jejího
následného barvení. Na vyschlou stěrku můžeme
naředěný pigment nanášet pomocí štětců,
houbiček, válečků, air brushe a jiných nástrojů. Při
použití vícera tońů vpíjících se do sebe lze docílit
ohromujícího výsledku. Doporučujeme si tuto
techniku nejdříve vyzkoušet na nějaké menší ploše
(např. dřevěné desce) a až poté provádět aplikaci
přímo na tížený povrch. Lze si také k této fází
barvení přizvat designera, který vám na základě
konzultace s vámi dekor stěrky navrhne nebo vám
poskytne různé varianty cíleného vzhledu a
následně vám jej i vytvoří, pokud se tohoto úkonu
nechcete zmocnit sami. Po zaschnutí opět přichází
finální ošetření sealerem, který pigment ve stěrce
dá se říci zakonzervuje.

Pigmentace
ploch
s
strukturou pomocí sealeru

Pigmentování bílé stěrky MicroBond® po zatvrdnutí

výraznou

Za zmínku určitě stojí i technika, která opět
obsahuje natažení základních stěrek MicroBond® v
bílé nebo šedé barvě. Při přebroušení druhé vrstvy
dochází k zvýraznění stop po natahování a
strukturálních nerovností. Ty vyzdvihnete aplikací
naředěného sealeru Steinfix Plus (v poměru 1:1 s
vodou) a přidáním pigmentu v tmavším tónu, než
je podkladová stěrka. Na hladkých a vyvýšených
plochách zůstate tak film sealeru tenčí a světleší a
do porovitějších ploch a prohlubinek zateče a
zaschne silnější a tmavší vrstva. Dohromady tak
vzniká poměrně přiroznený a dynamický vzhled
pohledové stěrky.

Stěrka MicroBond® s otiskem připomínající dlažbu

Poznámka
Nejedná se o výčet všech možných technik, jde jen o přehled nejčastěji používaných metod aplikace dekorativních
stěrek. Metody a jednotlivé kroky lze navzájem kombinovat.

®

Shrnutí

Fáze 1: Vyhodnocení
Posouzení: přítomnost stávajících povrchových úprav
- Přítomnost nátěrů (barvy) a jiných ošetření
- Množství trhlin a prasklin
- Vzlínající vlhkost
- Rozloha plochy
- Stanovení potřebného materiálu a nástrojů

Fáze 2: Příprava povrchu
-

Mechanické zdrsnění povrchu (tryskání)
Omaštění pomocí přípravku Degreaser®
Ošetření povrchu přípravkem Pavishield® k zamezení
vzlínající vlhkosti
Opravení trhlin pomocí přípravků Ercole® a Bonding
Agent®

Fáze 3: Aplikace stěrky
-

Aplikace stěrky MicroBond®
Případné proborušení a pigmentace
Ochranný nátěr Steinfix Plus, Gi. Gi. Sealer®,
Supra Seal®

Časový plán:
Pavishield® vyžaduje 24 hodin na vyzrání před aplikací
stěrky Ercole®. Nedoporučujue se tento interval zkracovat.
Každá vrstva MicroBond® vyžaduje 24 hodin na vytvrzení.
Po druhé a poslední vrstvě MicroBond® je nutné vyčkat na
dokonalé vyschnutí. Pak je povrch pochůzný.

Opatření
-

-

Držte se předepsaných postupů dle jednotlivých
fází
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Používané nástroje, zejména míchadla, oplachujte
po použití vodou: MicroBond® je schopen přilnout
na jakýkoliv povrch včetně kovů, plastů a pryže
Stanovte přesný odhad plochy a materiálu který
má být zakoupen
Zabezpečete rezervní materiál

Počasí
Provozní teplota produktů společnosti Ecobeton
používaných v tomto systému při aplikaci v exteriéru je
mezi 5 – 35 ˚C.
Ujistěte se, že během několika hodin po aplikaci nejsou
očekávány srážky a nepříznivé povětrnostní podmínky.

®

Oblasti použití - Exteriéry obytných prostor

®

Oblasti použití - Interiéry obytných prostor

®

Oblasti použití - Interiéry obytných prostor

®

Oblasti použití - Komerční objekty
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