
  

                                                                                                                                
 

DATABLAD 

Micro Quartz 
 
Micro Quartz, er ett dekorativt tynt topplag og som med høy festeevne kan påføres fliser, 
gips, betong, MDF o.l. Micro Quartz påføres underlaget i flere lag med et stålbrett.  
Micro Quartz kan benyttes både ute og inne på vegg, gulv og andre flater. 
 
Miqro Quartz er blandet med akryl bindemidler og mineraler med bestem grovhet. Samt 
tilsetningsstoffer og pigmenter som er motstandsdyktige mot UV stråler. Den eksklusive 
formelen inneholder ikke sement, noe som gjør at Micro Quartz veldig holdbar, og man 
unngår sprekker i selv store flater. 
 
Micro Quartz er enkelt å bruke, og det er ikke behov for å blande flere komponenter. 
Produktet er ideelt for alle, på grunn av sin enkle bruk. 
 
Prosessen med å herde, for Micro Quartz starter først når produktet kommer i kontakt med 
luft, så det tåler godt å lagres selv etter at man har åpnet bøttene. Ved riktig lagring, holder 
det å sette lokket på, så vil produktet være klart til senere bruk. 
 
Micro Quartz er tilgjengelig i følgende versjoner. BASE, BASE XL, MEDIUM og FIN 
 
Kvaliteter: 

- Klar til bruk, rett fra spannet. 
- Raskere å påføre enn vanlig mikrosement. 
- Raskere tørketid, slik at tørketid mellom lagene er redusert. 
- Lett å legge, selv uten tidligere erfaring med mikrosement. 
- Veldig god vedheft til underlaget. 
- Fleksibelt og krymper ikke, så man unngår sprekker. 
- Høy slitestyrke. 
- Stort utvalg i farger og uttrykk. 
- (Kompatibelt med vanlige fargesystemer.) 

 
 
Tekniske data for Micro Quartz produktene 
        Micro Quartz for gulv           Micro Quartz for vegg 

 Micro Quartz Base XL Micro Quartz Medium Micro Quartz 
Base 

Micro Quartz Fin 

Produkt Pasta Pasta Pasta Pasta 
 0,5 mm 0,25 mm 0,35 mm 0,125 mm 
 1,67g /cm3 1,61g/cm3 1,65g/cm3 1,63g/cm3 
Forbruk pr. lag 0.9-1.2 kg /m2    
Maks tykkelse 
pr lag 

1 mm 0,5 mm 0,8 mm 0,3 mm 



Slitestyrke 66 mg 66 mg 42 mg 42 mg 
Trykk-styrke 66 66 45 45 

Instruksjons manual 
Klargjøring av underlaget 
Alle overflater bør jevnes og være faste. Det er viktig at overflatene er rene og tørre, før 
produktene påføres. Støv, olje, såpe eller løs maling må fjernes. 
Hvis overflaten er fuktig må den tørke. 
 
På overflater som er sugende, som betong, gips, MDF og lignende, skal det alltid brukes 
primer for absorberende overflater. For overflater som ikke er absorberende, benyttes 
Primer for ikke sugende overflater. 
Begge primerløsningene, må tørke min 30 min og maks 24 timer. 
 
På fliser og andre overflater med fuger, er det viktig å fylle fugene med Micro Quartz base 
eller (LISO). Avhengig av tykkelsen på fugene. La dette tørke i minimum 4 timer før primer 
påføres. 
 
Micro Quratz for gulv: 
 

1. Micro Quartz BASE XL 
Før man starter med å legge Micro Quartz BASE XL, må basen mixes lett med en drill. 
 
Basen påføres underlaget i ett eller to lag på 1 mm hvert, med ett stålbrett. 
 
Det andre laget, legges når det første laget har tørket helt. (ca. 3 timer) Tørketiden kan 
reduseres ved bruk av en tørkevifte. Pass på at den ikke blåser direkte på flaten det er 
påført basen.  
 
Begge lagene skal pusses med sandpapir. Grain 40. 
 
På fliser kan det være nødvendig med 3 lag, slik at overflaten blir perfekt og at fugene 
dekkes 100%. 
 
2. Micro Quartz Medium 
Før man starter med å legge Micro Quartz Medium, må basen mixes lett med en drill. 

 
Påfør Micro Quartz Medium med ett plast eller stålbrett, med veldig tynne lag, på 
maksimum 0,4 mm. La lagene tørke i ca 4 timer. Lagene slipes med sandpapir, med grain 
mellom 120 og 220. 
 
For å oppnå maksimal estetisk finish, er det avgjørende å legge Micro Quartz Medium 
med en kurvet bevegelse, og hvor du skifter retning hver gang. 
 
Micro Quartz for vegger: 
 
1. Micro Quartz Base 
Før man starter med å legge Micro Quartz Base, må basen mixes lett med en drill. 



 
Basen påføres underlaget i ett eller to lag på 1 mm hvert, med ett stålbrett. 

 
Det andre laget, legges når det første laget har tørket helt. (ca. 3 timer) Tørketiden kan 
reduseres ved bruk av en tørkevifte. Pass på at den ikke blåser direkte på flaten det er 
påført basen.  

 
Begge lagene skal pusses med sandpapir. Grain 40. 

 
På fliser kan det være nødvendig med 3 lag, slik at overflaten blir perfekt og at fugene 
dekkes 100%. 
 
2. Micro Quartz Fin 
 
 Før man starter med å legge Micro Quartz Fin, må basen mixes lett med en drill. 

 
Påfør Micro Quartz Fin med ett plast eller stålbrett, med veldig tynne lag, på maksimum 
0,4 mm. La lagene tørke i ca 4 timer. Lagene slipes med sandpapir, med grain mellom 
120 og 220. 
 
For å oppnå maksimal estetisk finish, er det avgjørende å legge Micro Quartz Medium 
med en kurvet bevegelse, og hvor du skifter retning hver gang. 
 
LAKK 
Så snart Micro Quartz Fin eller Medium har tørket helt, etter ca 24 timer, skal overflaten 
behandles med lakk. Lakken påføres best med en rulle. Xxxxx leveres i matt, silke og 
glans. Lakken påføres i to lag. Tørketiden er minimum 8 timer mellom lagene. Hvis 
lakken ikke er perfekt, kan det slipes med ett sandpapir med 400 grit. 
 
Micro Quartz leveres i 5 og 15 kg spann. 
 
Rengjøring av verktøy 
Verktøy må rengjøres med vann, rett etter bruk. Så snart Micro Quartz har herdet, kan 
det bare fjernes mekanisk. 
 
Lagring: 
Dette produktet bør oppbevares i lukket original emballasje. Produktet holder seg best i 
en romtemperatur på mellom 10 ° C og 30 ° C på et tørt og godt ventilert sted. 
Beskyttet fra direkte varme og sollys. Holdbarhet er 1 år fra produksjons datoen, hvis 
den er lagret korrekt. 
 

   


