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Silkecement Komplet
TEKNISK DATABLAD
PRODUKTBESKRIVELSE
Mikroniseret kvarts i kombination med optimeret resin gir en fremragende funktionalitet og
flexibilitet. Det gør Silkecement Komplet idealt som microspartel som slidlag og dekorationsspartel
på mange underlag. Silkecement Komplet kommer i 2 type base og 2 typer toplag. Silkecement kan
kombineres på mange måder, der vælges først baselag og derefter toplag, hver kombination gir et
unikt udseende. Ved brug i vådrum skal der først udføres godkendt vådrumsmembran med LIP 2K
vådrumsmembran, 24 timer efter montage af LIP 2K kan påførelsen af Silkecement Mono Base med
armering påbegyndes, se påføringsvejledning for silkecement komplet for monteringsvejledning.

- Kan påføres både på gulve og vægge
- Fås i et stort udvalg af farver.
- UV stabil.
- Nem rengøring med våd klud og neutral sæbe
- Giver stor slidstyrke.

ANVENDELSE
Velegnet til dekorative belægninger på kommercielle gulve eller vægge såsom: butikker, kontorer,
restauranter, showrooms, boliger, møbler, hylder, bordplader keramiske belægninger på
badeværelser eller køkkener. Systemet er egnet til gulvvarme så længe der anvendes Silkecement
armeringsnet i base mono. Ben på møbler og andet inventar skal beskyttes med filt
underlagsskiver for at minimere ridser og trykmærker. Tunge eller spidse genstande vil kunne
lave mærker i Silkecement Komplet.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET:
Betonunderlag: Skal have en restfugt på mindre end 4 vægt% og en aftræksstyrke på mindst 1,5
nm/mm2, der må ikke være opstigende fugt. underlaget slibes og støvsuges derefter primes med
Silkecement primer cement eller en afsandet Epoxy primer GI 110. Brug i vådrum: efter
montagen af LIP 2K monteres Silkecement base mono direkte på den rene LIP 2K overflade.
se påføringsvejledning for silkecement komplet for monteringsvejledning.
Brug på Trægulv:
•
•
•
•
•

Min 21mm Konstruktionskrydsfinér skal fuldlimes i fer og not
Afstand mellem strøer max 300mm
Afstand mellem opklodsninger max 300mm
Der skrues med Climate spunskruer 3,5x50mm max 150mm langs vægge og samlinger.
Forskydning af pladestød min 1 fag

UDLÆGNING:
Monteres i temperaturer mellem 10ºC og 30ºC.
Base Minimum / maksimum materiale forbrug pr. Lag: 0,5 til 0,7 kg.
Medium Minimum / maksimum forbrug pr. Lag: 0,3 til 0,5 kg.
Fino Minimum / maksimum forbrug pr. Lag: 0,2 til 0,3 kg.

1/2

EG Floor ApS
Stensmosevej 24P.
DK-2620 Albertslund

Tlf: (+45) 7040 4747
e-mail: info@egfloor.dk

Silkecement Komplet
Silkecement Komplet er klar i spanden og der tilsættes kun farve, hæld farven i spanden og bland den
grundigt med piskeris, derefter monteres den med spartel. Der slibes mellem lagene med en korn
60-80. Når basen er tør påføres næste behandling Silkecement medium eller fino. Der slibes med
Kørn 120-220 på det sidste lag fino.
Forbruget er ca. 1,3 til 2 kg pr. Lag og m2 (afhængig af opbygningen).

MATERIALE DATA
Farve: Råhvid
Opbevaringsbetingelser: I de oprindelige forseglede enheder, tørt, køligt og frostfrit.
Holdbarhed: 6 måneder efter produktionsdato.

TEKNISKE DATA
Typer: Base Extreme – Base - Medium -Fino
Aspekt: Hvid pasta.
Massefylde: 1,8 - 1,6 – 1,4 – 1,3; kg / L
Mekaniske modstande (EN 1015-11):
Trykstyrke ved 28 dage: 35 -35– 30 -25 N / mm2.
Bøjningsstyrke ved 28 dage:> 12 - 11– 10 -8N / mm2
Brandklasse (EN 13501-1): A1.

BEHANDLINGSTID:
Ved 50% rel. luftfugtighed og omgivelsestemperatur på 20º C
Potlife: 2 Time.

HÆRDETID
Ved 50% rel. luftfugtighed og underlagstemperatur på 20º C
Gangbar:7 timer
Fuldt hærdet: 28 dage.

SIKKERHEDSANBEFALINGER
Dette produkt indeholder marmor og kvarts.
Undgå kontakt med øjne og hud.
Brug gummihandsker og sikkerhedsbriller.
Opbevares utilgængeligt for børn.
De tomme spande skal fjernes i henhold til gældende bestemmelser.
Shore A / Shore D:
MAL-kode brugsklar blanding (1993):
Der tages forbehold for ændringer og
trykfejl. Version 5.0/2019

Shore A: 80
00-1
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