
PRODUKTBLAD 

MICROCEMENT 
SENSE 

Sida 1 av 7 

FÄRDIGBLANDAD MICROCEMENT 
FÖR VÄGG, GOLV OCH MÖBLER 
   

Microcement Sense är en 1-komponentsmicrocement som levereras färdigblandad med 

färgpigment eller ej infärgad - kan då infärgas på egen hand. Appliceras i mycket tunna lager om 

totalt ca 2-3 mm. Microcement Sense innehåller en speciell sammansättning av cement samt 

polymer och bildar ett hårt, starkt ytskikt. Kan appliceras helt fogfritt på t ex betong, flytspackel, 

keramiska plattor, fix, MDF, OSB, gips m.m. Ingen expansionsfog krävs vid större ytor.  

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  
   

 

Microcement Sense kan appliceras på väggar, golv, tak, stänkskydd, bänkskivor, möbler, 

badrum, dusch, hallgolv, uterum och pooler m.m. Microcement Sense lämpar sig väl både för 

nyproduktion samt vid renovering. 

 

  
ÅTGÅNG 
 

 

Ca 0,5 kg per lager. Lägg minst 2 lager ovanpå minst 1 lager med Microcement Base.  
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FÖRPACKNINGSSTORLEKAR 
 

 

 4 kg 

 10 kg 

 

 

EGENSKAPER 
 

 

 Färdigblandad 

 Hög fästförmåga på alla material 

 Blir 100% vattentät med Sealer Elite samt Sealer Extreme 

 Bleks inte av UV-strålar 

 Hög slitstyrka 

 Hög värmeledningsförmåga vid läggning ovanpå golvvärme 

 
 
 

KORNSTORLEK 
 

 

0,05 mm. 

 

 
 

LAGRING / HÅLLBARHET 
 
 

Microcement Sense som levereras infärgad: Använd inom 4 veckor. 

Microcement Sense som levereras ej infärgad: Använd inom 12 månader. 

 

Skall förvaras i torr och sval miljö utan risk för frost. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 4 

veckor. 
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UNDERLAG 
 
 
Golvvärme måste stängas av 72 timmar innan appliceringen påbörjas. Ingen primer behövs då 

underlaget alltid bör vara minst 1 lager med Microcement Base. 

 

 
BLANDNING 
 
 
Microcement Sense levereras färdigblandad och är redo att börja användas direkt. Om 

pigmentering sker på egen hand, läs anvisningarna för produkten Color för vidare instruktioner. 

 

 
FÖRBEREDELSER 
 
 
Säkerställ att temperaturen i rummet där appliceringen utförs och i underlaget är mellan 10°C till 

25°C. Applicera inte utomhus under extrema väderförhållanden eller vid kraftig blåst. Säkerställ 

en god arbetsbelysning och att andra byggnadsarbeten som kan orsaka damm eller andra 

föroreningar inte utförs samtidigt. Kontrollera att du har tillräckligt med Microcement Sense för 

att täcka hela ytan. Rör om i burken under 2 minuter med en maskinvisp på låg hastighet före 

användning. 
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APPLICERING 
 
 
För detta arbeta ska ett tunt slipstål eller bredspackel med rundande hörn av hög kvalitet och i 

rostfritt stål användas. Microcement Sense läggs i ett jämt lager med en tjocklek upp till 2 mm. 

Gör bestämda rörelser med ett lätt tryck vid applicering. Arbeta i olika riktningar beroende på 

vilken effekt som önskas. Microcement Sense ska påföras vått-i-vått. Göra inga uppehåll och ta 

inga pauser under appliceringen. 

 

När ytan är torr, efter ca 4 timmar, skall den slipas av med en excentrisk slipmaskin. Använd 

sandpapper med kornstorlek 60-100. När ytan känns len och det inte finns några uppenbara 

nivåskillnader är nästa steg att ta bort allt damm. Dammsug ytan och ta bort det sista dammet 

med hjälp av en lätt fuktad luddfri trasa. Fortsätt med att lägga andra lagret Microcement Sense 

på samma sätt som tidigare. När detta lager är torrt skall det slipas igen. Använd denna gång 

slippapper med kornstorlek 100-180. Detta är sista stegen innan applicering av sealer, gå därför 

över ytan en extra gång med handen och känn efter att du är nöjd med slipningen. Vid behov kan 

ytterligare lager med Microcement Sense läggas. 12 timmar efter att sista lagret med 

Microcement Sense har lagts kan ytan förseglas med önskad sealer. 

 

 
EFTERBEHANDLING 
 
 
Ytan skall förseglas med Sealer Elite eller Sealer Extreme. för att få sitt slutgiltiga utseende, bli 

100% vattentät samt få hög motståndskraft mot repor. Se respektive produkts anvisningar för mer 

information. Med fördel kan även Pre Sealer samt Sealer Elite+ användas. 

 

 
RENGÖRING AV VERKTYG 
 
 
Rengöring av verktyg görs i ohärdat tillstånd med vatten, i härdat tillstånd mekaniskt. 
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SÄKERHET OCH HÄLSA 
 
 
Produkten är avsedd för professionella användare. Läs relevanta produktblad, säkerhetsdatablad 

samt läggningsinstruktioner noggrant. Dessa är tillgängliga på www.konkral.se. Vid kontakt med 

ögonen, skölj omedelbart med vatten och kontakta sjukvård om behov uppstår. Vid hudkontakt, 

tvätta noggrant med tvål och vatten. Vid intag, kontakta omedelbart sjukvård, framkalla inte 

kräkningar. Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering och applicering. I 

öppna utrymmen krävs inga extra skyddsåtgärder. I stängda utrymmen bör god ventilation tillses.  

 

 

TEKNISKA EGENSKAPER 
 
 
 

Tjocklek 1-2 mm per lager 

Torktid mellan lager Ca 4 timmar vid rumstemperatur 20°C 

Minsta totala torktid per lager innan sealer 
appliceras 

12 timmar 

Antal lager Minst 2 

Fästförmåga >1,0 N/mm2, test UNE-UN 13892-8 

Vattenabsorbering 0,00 ml, test UNE-EN 1323 

Halkmotstånd 15, test UNE ENV 12633 

Slitmotstånd Hårdhet 2, test UNE 67.101 

Brandtålighet A1 

Densitet 1,74 kg/dm3 

Diffusionsöppen Ja 
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LAGER FÖR LAGER 
 
 
Detta schema visar typexempel för en komplett installation av Microcement Sense på golv. 

 

 
   

Lager Beskrivning Ungefärlig åtgång 

1 Befintligt golv/underlag - 

2 Första lager Quartz Primer tillsammans med Fiberglass Mesh 0,75 kg/kvm 

3 Andra lager Quartz Primer 0,75 kg/kvm 

4 1 lager Microcement Base 0,75 kg/kvm 

5A Första lager Microcement Sense 0,5 kg/kvm 

5B Andra lager Microcement Sense 0,5kg/kvm 

6 Valfritt Med fördel kan Pre Sealer användas Se produktblad 

7 Första lager Sealer Elite eller Sealer Extreme Se produktblad 

8 Andra lager Elite eller Sealer Extreme Se produktblad 
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FRISKRIVNINGSKLAUSUL 
 
Då det i alla projekt råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Konkral AB inte ansvara för 

annat än den information som lämnas i detta produktblad. Exempel på information och 

förhållanden som ligger utanför Konkral ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) 

innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, 

arbetsutförande och lokala förhållanden.  

 

 
TILLVERKARE 
 
 
Konkral AB 

Ystadvägen 22 

214 30 Malmö 

010-195 60 30 

www.konkral.se 

 


