
DECO CIRE / MIKROSEMENTTI 

 

YLEISOHJEITA: ALUSTAN ARVIOIMINEN 

Mikrosementti ei ole maali, vaan laastituote. Valmiissa pinnassa voi olla värin ja tekstuurin 

vaihteluita, koska se asennetaan käsityönä. Kokonaisvahvuus on noin 1,8 mm (ilman verkkoa)  

-1,8–2,4mm (verkon kanssa) 

. Jokainen pinta on uniikki ja siinä näkyy asentajan kädenjälki. 

Tuotteen asennus tulee aloittaa alustan arvioimisella. Ennen asennusta tarkista, että alustassa ei ole 

kosteutta (< RH 75 (vertaa parketti)), se on puhdas, luja ja vailla halkeamia tai hiushalkeamia.  

Mahdolliset puutteet ja viat alustassa (kosteus, halkeamat, reiät, epätasaisuudet,) korjataan, hiotaan 

tai oikaistaan asianmukaisilla materiaaleilla ja tavoilla. Alustan korkopoikkeama maksimissaan 

1mm. Jos pohjarakenne elää tai on viallinen, DECO CIRÉ mikrosementti ei korjaa pohjan virheitä. 

Lattialämmitys tulee ottaa pois päältä viikkoa ennen asennustyön aloitusta. 

Märkätilojen lattiakaato tulee olla vallitsevien ohjeiden mukainen: Kaivosta 1:50 ja sen jälkeen 

1:100.  

TESTIT SUOMESSA: Eurofins raportti no EUFI29-19001216-T1. 

Mikäli tilaan jää muita valmiita pintoja, on syytä huomioida seuraavaa: Maalattujen pintojen 

tulee kestää ehjänä siihen kiinnitetyn suojateipin käytön. Jäävät laatoitetut pinnat yms. tulee 

olla asianmukaisesti suojatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECO CIRE / MIKROSEMENTTI 

Deco Cire lakat: Yleistieto 

Viimeisen mikrosementti levityksen jälkeen, pinta annetaan kuivua vähintään 

neljä päivää. Sen jälkeen pinta viimeistellään lakalla. Viimeistelyyn käytettävä 

lakka valitaan aina käyttökohteen mukaan. Deco-Cire Ilma ja Ecostar -lakat ovat 

hengittävi 

 

 

Kaikki Deco-Cire lakat sekoitetaan manuaalisesti /  käsin.  Sekoituksen 

jälkeinen      lepoaika kaikille lakoille on 5 minuuttia.  

Ilma lakka: Yksityiset kohteet, joissa ei ole jatkuvaa vesirasitusta (kuivatilojen ja märkätilojen 

seinät). Kestää vesiupotusta muuttumatta 12 tuntia. Täysin märkä (72 tunnin vesiupotuksen 

jälkeen): kuivuminen kestää 24 tuntia + 20 asteen lämpötilassa edellyttäen ettei tilaa uudelleen 

kastella.  

 

 

Eco Star polyuretaanilakka: Yksityisen tai julkisen tilan kuiva- tai märkätilojen 

lattiapintoihin. Antaa liukkausluokituksen R10. Matta/himmeäpintainen (erikoistilauksesta myös 

kiiltävänä sekä korjaukseen tms. värillisenä).  

Kestää erinomaisesti kulutusta. Äärimmäiseen kulutukseen lisätään Additivo lisäaine. 

(Käyttökohteet koulut, sairaalat, kerrostalo sisääntulot, eläin kotitaloudet, keittiö tasot jne). Eco Star 

kestää vesiupotus rasitusta 24 tuntia. Kuivuminen kestää 24 tuntia + 20 asteen lämpötilassa, 

edellyttäen ettei tilaa uudelleen kastella. !!! Suositus: Julkiset märkätilat, lemmikkikotitalouksien 

märkätilat: Aina Eco Star + Additivo lisäaine!!! 

Force lakka: Erikois akryylihartsilakka. Yksityiset kohteet. Suositellaan käytettäväksi vaikeasti 

siivottaviin kohteisiin, esim. keittiötason taustaseinässä sen erittäin hyvän siivottavuuden ja kuuman 

rasvan sietokyvyn vuoksi.  

             

Huomio !!!!  Jos Deco-Cire lakat naarmuuntuvat/vahingoittuvat ja vesi pääsee 

mikrosementtiin, ovat Deco-Cire lakat hengittäviä ja tila kuivuu kun sitä ei käytetä. Mahdolliset 

korjaukset voidaan suorittaa ylilakkauksella kevyen hiomisen jälkeen (varmista että pinta on puhdas 

ja kuiva).  

Deco-Cire mikrosementti ei halkeile. Mahdollinen värimuunnos tulee edellä mainitun upotusrasitus 

ajan jälkeen. Häviää kuivuttuaan. 


