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K ui värv, keraamiline plaat või muu 
tavapärane viimistlusvahend on 
ära tüüdanud, on õige aeg proo-

vida mikrotsementi. Mikrotsement on 
Lõuna-Euroopas populaarne seina ja põran-
da viimistlusvahend juba üle kümne aasta ja 
seda mitmel põhjusel:
OMANÄOLISUS. Mikrotsemendiga 
saavutatakse omanäoline ja põnev pind, 
mis meenutab mõneti marmorit. Mikro-
tsementi paigaldatakse käsitsi spetsiaalse 
labidakesega, mistõttu on tulemus nagu 
kunstiteos, millel on paigaldaja käekiri.
KRIIPIMISELE JA RASKUSTELE 
VASTUPIDAV. Topcret mikrotsemendi 
kõvadus on 120N/mm2 ja löögikindlus 
>14,7 Nm. Seetõttu sobib materjal eriti 
hästi rohke kasutusega põrandatele, näiteks 
kaubanduskeskustesse või hotellidesse, aga 
samuti seina ja köögi tasapinnale.  

Mikrotsement – 
põnev ja vastupidav alternatiiv tavapärasele viimistlusele

Tule vaata ja katsu mikrotsementi 
meie näidissalongis, mis asub Tallinnas 
aadressil Peterburi tee 47/1, A korpus, 
4. korrus (avatud kokkuleppel). 
Eesti Mikrotsement on maailma ühe juhtivama 
mikrotsemendi tootja Topcret ainuesindaja 
Eestis. Müüme mikrotsementi professionaali-
dele, koolitame ja nõustame selle paigalduse 
osas ning vajadusel paigaldame ka ise. Fo
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SOBILIK PALJUDELE 
ALUSPINDADELE. Mikrotsement on 
väga hea nakkuvusega, mistõttu saab seda 
paigaldada peaaegu kõikidele aluspinda-
dele – betoonile, kipsile, MDFile, keraami-
lisele plaadile, metallile, klaasile jne. Näiteks 
vannituba remontides ei pea vana plaati 
eemaldama, vaid mikrotsementi on võimalik 
kanda selle peale. Seega tuleb teha vähem 
tööd ja tekib vähem mustust.
LAI KASUTUSVALDKOND. 
Mikrotsemendiga viimistlemiseks sobib nii 
sein, põrand, lagi, fassaad, mööbel kui köögi 
tasapind.
VEEKINDLUS. Mikrotsement on 
veekindel ja sobib seega ideaalselt veega 
kontaktis olevatele pindadele nii siseruumi-
des kui ka õues ning selle pind pole libe. 
LAI VÄRVIVALIK. Mikrotsemendi 
pind ei pea olema hall – valikus on tooteid 
igale maitsele erineva värvi ja struktuuriga. 
Erilahenduste armastajatel on võimalik 
pinnale anda metalne efekt, lisada 
omanäolisi kivikesi või mikrotsemendist 
motiive.
PUUDUVAD VUUGIVAHED. 
Mikrotsement on suurepärane alternatiiv 
marmorile, keraamilisele plaadile jm, mida 
on harjutud põrandal või vannitoas nägema, 
ent sellel puuduvad vuugivahed ja pind 
jääb ühtlane. Seetõttu on pinda lihtsam 
puhastada.

Vaata lähemalt: www.eestimikrotsement.ee, Instagram ja Facebook: @eestimikrotsement

KIIRE PAIGALDUS JA ÕHUKE 
KIHT. Topcret mikrotsementi paigaldatak-
se kiht-kihi kaupa, kokku 2-3 mm paksuselt 
ning paigaldus võtab väga vähe aega – 
olenevalt pindalast on paari päevaga 
võimalik kõik vajalikud kihid paigaldada ning 
juba 24 h hiljem pinnal kõndida! 
LIHTNE HOOLDUS. Mikrotsementi 
on lihtne hooldada – seep ja vesi on selleks 
parimad vahendid.


