Beton Ciré Decoratief
Beton Ciré decoratief is een pasta met een minimale dikte, door zijn hoge hechtkracht is
het mogelijk het te verwerken op vlakke ondergronden. De ambachtelijke verwerking
gebeurt met de spaan met een bladdikte van 0.4 mm in 2 lagen. Het is te gebruiken voor
binnen, op verticale en horizontale oppervlakken.
Beton Ciré decoratief is geformuleerd met geselecteerde acryl aggregaten,
bindmiddelen, minerale stoffen van gecontroleerde korrelgrootte, additieven en pigmenten
die UV-bestendig zijn. Deze formule bevat geen cement die onvoorzien kan krimpen en
zorgt ervoor dat grote oppervlakken kunnen worden verwerkt zonder scheurvorming.
Beton Ciré decoratief is makkelijk in het gebruik, zonder dat men meerdere
componenten moet mengen, ideaal voor Doe-het-Zelvers.
Verharding geschiedt door voortdurende blootstelling aan de lucht, hierdoor is het uit
oogpunt van bederf niet nodig om de volledige emmer op te maken. Indien correct
afgesloten kan het product op later moment gebruikt worden, met inachtname van de
verder in dit document genoemde opslagcondities en houdbaarheidsindicatie.
Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•

Sneller te verwerken dan traditioneel microcement.
Droogt sneller dan traditioneel microcement, minder wachttijd nodig tussen de lagen.
Makkelijk te verwerken, zonder voorafgaande ervaring in de toepassing.
Zeer goede hechting aan de ondergrond.
Flexibel en geen krimping welke scheurvorming tegengaat.
Hoge weerstand tegen schuren.
Breed scala van kleuren en effecten.

Technische data:
FINO

Uiterlijk:

Pasta

Grootte van aggregaat:

0,2 mm.

Dichtheid:

1,58 g/cm3

Verbruik

0,3 – 0,6 kg / m2 / mm

Max. Dikte per laag:

0,5 mm.
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Gebruiksaanbevelingen
Voorbereiding van de ondergrond:
Bij deze beschrijving wordt uitgegaan van een temperatuur van 18 tot 30 graden Celcius
en een goede ventilatie. De ondergrond moet droog, solide en vlak zijn, en tevens stof- en
vetvrij.
Bij een absorberende ondergrond zoals cement of pleisterwerk van gips of kalk dient
primer gebruikt te worden. Voor de primer geldt een droogtijd van minimaal 60 minuten.
Toepassing Beton Ciré Decoratief
Voor gebruik moet het product ongeveer een minuut gemengd worden met behulp van
een mixer. In deze minuut kan gelijk de kleurpasta door de Beton Ciré Decoratief
gemengd worden.
Het product aanbrengen met een spaan in één laagje. Als de verwerker de fino te stug
vindt dan kan maximaal 1 % water bijgevoegd worden, mits binnen 1 minuut na het
mengen van de kleurpasta.
Breng nu de eerste laag Beton Ciré Decoratief aan in een dunne laag. Dit aanbrengen
kan door met de spaan meerdere bewegingen te maken, hierdoor wordt het oppervlak
ook drukker. Laat de Beton Ciré Decoratief nu 24 uur drogen en schuur deze dan met
korrel 120.
Na het schuren kan een 2e laag Beton Ciré Decoratief aangebracht worden. Ook deze
laag weer met de spaan in verschillende bewegingen aanbrengen. Bij lange spaan
bewegingen wordt het oppervlak rustiger.
Laat het oppervlak nu 24 uur drogen en schuur vervolgens de Beton Ciré Decoratief met
korrel 120. Als dit gebeurd is dan kan de Beton Ciré Decoratief afgewerkt worden met de
bijgeleverde wax. De wax met een lakroller aanbrengen.
Reinigen van gereedschappen:
De gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water en zeep. Zodra het
materiaal verhard is kan het alleen worden verwijderd met mechanische middelen.
Opslagcondities en houdbaarheid:
Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking, beschermd
tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10ºC en 30ºC. De opslagplaats moet droog
en goed geventileerd zijn, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. De
producten zijn een ½ jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.
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