För in- och utvändig ytbehandling

Förenklad produktbeskrivning
Decor-Cem® är en sammansatt modifierad cementbaserad ytbehandlingsprodukt. Produkten består av
cement, sand och tillsatser. Våra miljövänliga tillsatser bildar starka kemiska och mekaniska bindningar i
Decor-Cem®-bruket. Decor-Cem® är ett cementbaserat bruk som är hydrofoberande (andas). Genom
tillsats av balanserade komponenter får Decor-Cem® en exceptionellt god motståndskraft mot föroreningar.
Oavsett om Decor-Cem® appliceras inom- eller utomhus, (exempelvis i tvättstugan, källaren, till inneväggar
eller utomhus som fasader, stödmurar mm), fås en produkt med mycket lång livslängd. Genom långtidstester
uppvisar materialet en så pass bra kvalitet och livslängd att vi kan erbjuda 50 års garanti på materialets vidhäftning.
Decor-Cem® kan tack vare sina unika egenskaper även användas som ett dekorativt ytbehandlingsmaterial
med hög hållfasthet och utomordentliga vidhäftningsegenskaper.
Decor-Cem® appliceras med lågtrycksaggregat. Underlaget grundbehandlas innan ytbehandlingen görs i
önskad struktur och färgsättning. Ytputsen kan byggas upp från 1 mm till cirka 6 mm. Vid tjockare behov av
utstockning används Decor-Cem®s lättviktsbruk, DC-235easy (utstockningsbruk). Ytan kan göras
med slät eller grov struktur i en eller flera färger. Decor-Cem® är lämpligt att använda på alla utvändiga
ytor av cement, ytong, cinderblock, tegel och gips samt invändigt i utrymmen där man vill ha en slitstark,
slagtålig och estetisk väggbeklädnad, som t ex industrilokaler, kontor, sjukhus, skolor, trapphus, tvättstugor
och källare. För varje specifikt användningsområde finns olika anpassade komponentblandningar, applikationsmetoder och ytbeläggningar.
Decor-Cem® är en miljöklassad produkt, godkänd hos byggvarubedömningen, som:
• är testad och godkänt som brandtåligt material och används därför ofta till byggnader där
brandsäkerheten är extra viktig.
• uppfyller samtliga kriterier, som ligger över genomsnittet, man kan ha på puts.
• är testad och godkänd av Portland Cement Association, USA.
• har genomgått provning av forskare vid Chalmers Tekniska Högskolan i Göteborg.
• testats av CBI, Cement- och betonginstitutet.
• har utfört kvalitetssäkring av produkten, genom kontinuerlig forskning och
utvärdering, sedan starten 1883.
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