Et rent og robust
betonudseende til din
stue, badeværelse eller
køkken.
Stærkt og vandtæt. Let at rengøre og vedligeholde.

Derefter

Det er blot nogle af grundende til, at mikrocement

samme og på få dage skabe en glat og eksklusiv

kan

dupåføre

Basebeton

med

det

er et meget populært alternativ tilflisebelægning i

betonlookoverflade.

køkkener, badeværelser og toiletter . Derudover er det

Vil du høre mere om, hvor hurtigt vi kan renovere

nemt at arbejde med og kan bruges på mange typer

dit badeværelse med Basebeton? Kontakt os for en

overflader. Det kan fx påføres ovenpå eksisterende

uforpligtende samtale, hvor vi sammen kan se på

fliser, og spare dig for tidskrævende og besværligt

dine specifikke behov og ønsker.

nedrivningsarbejde. Til forskel fra lignende produkter
på markedet, giver Basebeton en helt jævn overflade,
der er slidstærk og vandtæt. Sørg blot for at spartle og
pudse overfladen, så den er jævn.

Ekstremt stærk, let at
vedligeholde og
hurtig at installere.
Basebeton er en del af LuxuryCiment

www.basebeton.dk

10-38 Rose White

Trin 1
Basebeton kan bruges på mange forskellige
overflader, på vægge, gulve og møbler.
Basebeton består af to lag: Basa og Sense.
Før behandlingen påbegyndes, skal
overfladen være glat, ren og fri for støv. Efter
dette forbehandles overfladen med primer.

10-41 Lice Taupe

Trin 2
Når primeren er tør, appliceres Basa i et jævnt
lag med en spartel. For at opnå et godt
slutresultat, er det vigtigt, at Basa fordeles
ligeligt og ensartet.

10-8 Mud

10-9 Persian

Trin 3
Når det første lag føles tørt, når du rører
ved det, kan Sense blandes og påføres. For
optimal effekt, brug den samme spartel til
Sense, som du brugte til Basa. Påfør kun et
tyndt lag Sense direkte ovenpå Basa.

Produktet holderop til12måneder

Valg af farve

10-33 Grime

Til alle værelser

Trin 4
Når det hele har tørret i 24 timer, skal
fladen slibes med en excenterslibemaskine.
Brug et sandpapir med kornstørrelse 120.
Slibegraden har en direkte indflydelse på
slutresultatet . Så snart slibningen er
afsluttet, skal støvet på overfladen fjernes,
hvilket fx kan gøres med en industristøvsuger.

Vandtæt

også få den i alle RAL- eller NCS-farver. Sæt kulør på dit
Maksimal tykkelse pr. lag 0,2-0,5

For at sikre en ekstra vand- og
smudsafvisende overflade, afslut med at
påføre et lag Basebeton 2K PU Basic coating.
Den består af to komponenter, der blandes,
før den påføres med en nylonrulle.

interiør, og vælg den mikrocement, der passer dig

10-70 Tierra

bedst. Har du spørgsmål, eller ønsker du uforpligtende
rådgivning? Så tøv ikke med at tage fat på os
Vedligeholdelsestip

Trin 5

Basebeton fås i 74 smukke standardfarver, men du kan

Til rengøring og vedligeholdelse af din nye væg

Find mere inspiration på www.basebeton.dk

eller gulv, anbefaler vi at bruge Basebetons

10-32 Putty

vedligeholdelsessæt

vedligeholdelsessæt
Tips fra eksperten
Når du arbejder med Basebeton, anbefaler vi, at du
bruger skoovertræk for at undgå at lave mærker.

info@basebeton.dk
+ 45 60 42 08 70

Holmbladsgade 104, st. tv. 2300
København S.

10-14 Clay

