För in- och utvändig ytbehandling

Användningsområden
Applicering av Decor-Cem® på alla typer av
byggnader och material:
Badrum, Bensinstationer, Bussterminaler, Butiker &
Restauranger (exklusivt material), Fabriker, Fasader
(plåt, betong), Gång- och cykeltunnlar (berg, betong),
Hotell, Hyreshus, Idrottsarenor, Kontorsbyggnader,
Källare (fuktig miljö), Monument inom- och utomhus
(gips m m), Parkeringsgarage (tål höga krav på
korrosionsbeständighet, bl a tösalter), Sjukhus,
Skolor,Stödmurar (fuktig miljö), Tvättstugor,
Varuhus, Vattentorn och Villor.
Industriell användning av Decor-Cem®:
• Fasadelement
• Trappor
• Tvätthallar
• Invändiga trapphus
• Övriga modulbyggen

Decor-Cem® används även som
reparationsmaterial av bland annat:
Balkonger, Betongfundament, Bryggor och Fasader.
NOT: Går utmärkt att användas som spackel vid
reparationer.

Vilket ger följande fördelar:
• Lätt att applicera
• Hårt
• Slagtåligt (vid transporter)
• Minimerar skador
• Lätt att reparera
• Färgstabilt
• Ekonomiskt överlägset p g a lång livslängd

Decor-Cem® används med fördel vid tilläggsisolering, på grund av materialets goda hållfasthet.
Decor-Cem® är optimalt att använda då stora
krav ställs på hållfasthet, slagtålighet samt om man
vill erhålla en smutsavvisande och dekorativ yta.
Decor-Cem® står emot väta samt har en utomordentligt god vidhäftningsförmåga. Dessutom lämpar
sig ytputsen till dom flesta fasadskivor på
marknaden*.

* För mer information, läs CBI:s ”Undersökning av åldrad puts, vidhäftningsförmåga” 6P00689.
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