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Miért ideális a mikrocement az o�honi padlók és falak számára? 
A mikrocement, amelyet mikrobetonnak vagy gle�betonnak stb. is neveznek, igazából szinte ugyanarról az anyagról 
beszélünk, ami egy cementalapú polimerrel módosíto� bevonat, amelyet vékonyan lehet felhordani a padlóra, a 
falakra és a lépcsőkre lakó- és kereskedelmi ingatlanokban. Lehetővé teszi a tervezők számára, hogy a hagyományos 
cementhez képest alacsonyabb áron hozzanak létre betonos eszté�kát.  

Milyen előnyei vannak a mikrocementnek? 
A mikrocement erős kötőerővel rendelkezik. Ezért sokféle felületre alkalmazható, beleértve a csempéket, a fát és a 
meglévő beton padlófelületeket. Ez az anyag népszerű a belsőépítészek, az üzlet tulajdonosok és a háztulajdonosok 
körében. A mikrocement kiválóan alkalmas mindazoknak, akik fugamentes felületeket szeretnének elérni, amely 
igazodik a modern és kortárs trendekhez. 

Miért ideális a mikrocement az o�honi padlók és falak számára?
Nagyszerű lehetőség lakóterek, konyhák, fürdőszobák és vizes helyiségek számára, mert teljesen testreszabhatja a 
felületet, a szín és a kivitel szempontjából. A mikrocement higiénikus tulajdonságainak köszönhetően a 
prak�kumnak és a funkcionalitásnak is megfelel. Foltmentes és �szta felüle� környezetet hoz létre. Ezenkívül az 
ügyfelek élvezhe�k azokat a csúszásgátló tulajdonságokat, amelyek alkalmassá teszik ezt az anyagot olyan 
területekre, ahol az idősek és a gyerekek gyakran látogatnak, valamint a nagy forgalmi terhelésnek kite� 
területeken. A másik ok, amiért érdemes a mikrocement padlót választani, az az, hogy lehetősége van a kivitelezés 
elő� megválasztani a kívánt színárnyalatot és a padlóburkola� rendszer kivitelét. Így nem lesznek váratlan 
csalódások, amelyek általában csiszolt beton telepítésekor következnek be. A gyártók remek minőségű termékek 
kifejlesztésére törekednek, ezért a termékek eszté�kailag vonzóak és tartósak. 

Miért ideális a mikrocement az o�honi padlók és falak számára?
Ez a padlóanyag rugalmas, vagyis kevésbé érzékeny a repedésekre. Ez azt jelen�, hogy ha ezt az anyagot padlón 
használja, akkor tartós és strapabíró padlórendszerrel fog rendelkezni. A mikrocement padló használata abban az 
esetben is előnyös, mert nem fog problémát tapasztalni, ha arra gondolna, hogy felújítja a lakóterületét. Akár 
meglévő stabil burkolatokra is telepíthető. Ez a fajta bevonat rendkívül sokoldalú. Ne feledje, hogy később, szinte 
bármilyen padlóburkoló rendszert telepíthet a mikrocement padló tetejére, ha úgy érzi, hogy a meglévő 
mikrocement padló nem felel meg a legújabb belsőépítészet jelenlegi trendjeinek. A mikrocement padló 
beépítésének további előnyei a következők: Nincs szükség tömörítésre. Ezért nincs szükség nehézgépek 
használatára. Alacsony permeabilitás, ami azt jelen�, hogy ideális kültéren, fürdőszobákban és konyhákban történő 
használatra. Az alkalmazás után szinte azonnal erős. Jól tapad szinte minden felületre. Az anyag nem zsugorodik, 
ami azt jelen�, hogy nem lesznek redők vagy repedések. Károsanyag mentes, ami azt jelen�, hogy biztonságos és 
tartós padlóburkolat. 

Hogyan használják a mikrocementet?
A mikrocementet, számos alkalmazásban használják, mind kereskedelmi, mind lakossági célokra. Konyhai pultokon 
is használható, mert korszerű és tartós felület alakítható ki. Ezért akár kül- és beltéren is alkalmazható. Vízálló 
minősége mia� a konyhákban és a fürdőszobákban is kiválóan használható. Általában bárhol használható falakon és 
padlókon. 

Miért ideális a mikrocement az o�honi padlók és falak számára?
A mikrocement a beton tapintását és megjelenését kínálja, alacsonyabb költséggel és súllyal, mint a valódi beton. 
Remek anyag a fürdőszoba, a konyha vagy a nappali padlójának, falainak, vagy akár kandallók dekorálására is 
alkalmas . Ez az anyag penészálló és csúszásgátló, így ideális választás padlófelületekhez az ingatlanon belül és kívül, 
medence körül vagy teraszokra. A mikrocement sokoldalú, és sokféle felületet lefedhet. Ennek az anyagnak a 
használatakor többféle textúrázo� felület érhető el. A mikrocementet népszerű módon nem zsugorodó 
javítóanyagként használják. Ideális vasbeton elemek, például falak, oszlopok és gerendák javításához rég használja 
az építőipar. Modern felületek kialakításához a az egyik legjobb választás.
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COVERART MIKROCEMENT FALRA - pontosan az, amire vágysz

A mikrocement tökéletes megoldás mindazok számára, akik álmodoznak az eredeti 
betonpadlóról fugák, hézagok vagy tágulási hézagok nélkül. Tulajdonságai lehetővé 
teszik vízszintes és függőleges felületek befejező dekor bevonatainak kialakítására. 
Modern, de mégis időtálló látványt nyújt számos felületen mint:

• Padlók lakásokban, éttermekben, irodákban stb.
• Természetes betont utánzó mennyezetek
• Teljes vízállóságának köszönhetően padlóként használható falak a                
fürdőszobákban és a zuhanyzókban
• Házak és lakások falainak és oszlopainak burkolata
• A bútorok, ajtók, asztalok és a konyhai munkalapok exkluzív kiviteleként

Nagy teljesítményű

A COVERART mikrocementet falakra nagy szilárdság és tartósság jellemzi 
és a kivitelezés gyorsasága, a könnyű karbantartás és a tisztítás. Minőségi 
termék, amelyet a következők jellemeznek:

• Nagyon nagy tapadás bármilyen típusú felülethez
• A rendszer vastagsága - kb. 1,5-2 mm
• 100% vízálló
• Ellenáll az UV sugárzásnak
• Nagy kopásállóság
• A napi tisztítás egyszerűsége
• Korlátlan színpaletta
• Rövid szállítási idő
• Többféle befejezési lehetőség (sima, rusztikus,...)



MIKROCEMENT TERMÉKEINK: 

Egy komponensű por állagú

     

A mi kezünkben a beton formát ölt. Megoldásaink középpontjában a 
beton áll. A rendelkezésre álló megoldások sokfélesége és a színek 
széles választéka lehetővé teszi, hogy csodálatos dekoratív hatásokat 
kapjon. A keverék speciálisan kiválasztott összetevőit és az alkalmazott 
technológiát évek óta változatlanul használjuk. 

Termékek kész megoldásai segítenek a Te elképzeléseid szerinti 
megvalósításában a legigényesebb és legeredetibb projektek által.

Kiszerelés: 10 kg 
Higítás: vízzel 250-300ml/kg
Kiadósság: 1,5kg (2 réteg, 2mm felhordás 
esetén)

Színek: Diasen decorkrete katalógusban 
megadott tonerek szerint,
vagy egyedi színezés.
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A legjobb megoldást fontolgatja? Kétségei vannak?

Tanácsadóink szívesen válaszolnak kérdéseire.

COVERART DESIGN | info@coverart.hu | +36 20 66 506 14 | www.coverart.hu 

 

COVERART Öntőbeton - kész építészeti beton

Speciálisan tervezett építészeti öntőbeton, amely lehetővé teszi, hogy nemes 
és tartós felületet kapjon, amely megfelel az építészek elvárásainak és a 
modern, ipari és minimalista enteriőr rajongóinak is. Nagy szilárdság. A forma 
kitöltése és a keverék nagyfokú alkalmazkodása lehetővé teszi a 
problémamentes felhasználást, akár összetett elemek készítése esetén. 

Az öntőbetonunk sokféleképpen használható:

• dekor panelek
• kerti tipegők, kövek
• ablakpárkány
• munkalapok
• mosdók
• dekoratív kiegészítők: gyertyatartók, virágcserepek..

ELÉRHETŐ TERMÉKEK 

Az COVERART Öntőbeton két változatban érhető el:
• Rusztikus - látható kráterekkel és pórusokkal 10kg és 20kg
• Finom - sima felület hatás 10 kg és 20 kg.



HASZNÁLATRA KÉSZ!  a mikrocementek teljesen új minősége.
Ez egy innova�v termék, amely lehetővé teszi az építkezésen 
végze� munka felgyorsítását, és megkönnyí� a padlók és a falak 
mikrocementből történő elkészítését.  A csomag felbontása után 
kész, színes mikrocementet kapunk, amelyet azonnal 
elkezdhetünk alkalmazni.  

HASZNÁLATRA KÉSZ!  alkalmas beltéri és kültéri használatra, 
száraz és nedves területeken egyaránt, valamint nagy gyalogos 
forgalmú helyiségekhez. Folyékony konzisztencia, nagy tartósság 
és nagyon nagy tapadás jellemzi a felületekhez.

Használatra kész 
mikroCEMENT



A HASZNÁLATRA KÉSZ! Mikrocement használata 

padlók irodaházakban, lakóépületekben, valamint           
gasztronómiai és kereskedelmi helyiségek
 
falak és padlók fürdőszobákban, szaunákban, SPA-
kban stb. 
 
bútorok, a konyhai munkalapok és a szekrény 
homlokzatainak - oszlopok és falak - dekorálására

kandallók és más, magas hőmérsékletű 
betonhatásnak kitett zónák felületére 

ipari, skandináv, minimál stílusú helyiségek 
kialakításához

A HASZNÁLATRA KÉSZ! Mikrocement 

tulajdonságai

széles színválaszték

krémes állagú, hosszú nyitott idővel

lerövidíti az építkezésen végzett munka idejét

a csomagolás kinyitása után azonnal elkezdheti 

alkalmazni

könnyű alkalmazás még tapasztalat nélküli emberek 

számára is

magas kopásállóság

gyors, tiszta munka az építkezésen

magas tapadás bármilyen típusú felülethez 

készre kevert RAL / NCS színek / több szemcse méret

HASZNÁLATRA KÉSZ!



MIKROCEMENT A FÜRDŐSZOBÁBAN

Modern megoldás a mikrocement alkalmazása 
fürdőszobákban. Legyen új felület, vagy meglévő 
csempe burkolat, mindegyik esetben egy fuga mentes 
könnyen takarítható felületet lehet vele kialakítani.
Mikrocement anyagainkhoz fejlesztett napi 
tisztítószerek és vízkőoldó is rendelkezésre áll.







Mikrocement,dekorbeton felületet szeretne? A legjobb megoldást fontolgatja? 

Keressen bennünket, szívesen válaszolnak kérdéseire.

COVERART DESIGN | info@coverart.hu | +36 20 66 506 14 | www.coverart.hu 


