Tunne oma mikrotsementi
Mikrotsementi paigaldatakse käsitsi ning tulemus on alati ainulaadne. Iga labidakese liikumine ja
muster on teisest erinev.
On mõned nüansid, millega peaksid mikrotsementi tellides arvestama, et tulemus oleks ootuspärane:
Muster. Kuna mikrotsementi paigaldatakse käsitsi, jääb pind mustrilt ebaühtlane. Siin-seal pinnal
esinevad tumedamad kriipsukesed ja täpikesed. See ongi tootele omane loomulik välimus ja neid ei saa
ega peagi vältima. Microcemento puhul on neid nn põletusjälgi rohkem, Baxabil vähem. Siiski ei ole ka
Baxab täiesti mustrivaba.
Tasasus. Mikrotsemendi pind võib sileduses jääda ebaühtlane. Vaokesed ja kühmukesed on
mikrotsemendi loomulik osa – see ongi selle omapära. Sellist siledust, nagu tekib kipsseina värvimisel, ei
pea mikrotsemendiga saavutama ja ei saavutagi. Nurkades võib olla mõnevõrra rohkem krobelisust kui
lauspinnal. See on põhjusel, et meister ei saa jääda nurki kauem siluma kui muud pinda, muidu jääb
materjal kuivama ja suurel pinnal kuivamisrant näha. Ära muretse, kaitsekihid on ikkagi üle pinna
paigaldatud ning vee- ja mustuse kaitse igal juhul tagatud.
Oluline on teada, et mikrotsemendiga ei saa korrigeerida aluspinna ebatasasusi, kuna on vaid 2-3 mm
paksune – aluspind peab juba enne paigaldust olema sobivas kõrguses ja tasasuses, mikrotsement järgib
aluspinna kumerusi ja nõgususi.
Läige. Tulenevalt toote koostisosadest võib ka mati kaitsekihi valikul mingil määral läiget näha olla.
Seina ja põranda erinevus. Sama toote seina ja põrandale paigaldamisel võib visuaalselt tunduda toon
pisut erinev. Seda kahel põhjusel – valgus langeb põrandale ja seinale erinevalt ja põhjustab visuaalse
erinevuse. Teiseks, paigaldatakse põrandale vedelam segu, mis võib ka minimaalse erinevuse tekitada,
aga ei pruugi.
Näidissalongi tükid vs suur pind. Näidissalongi näidised on tehtud ideaaltingimustes ja väikesel pinnal.
Seega võib teie projektis tehtud tulemus mõnevõrra erineda salonginäidisest järgnevalt:





Salongis on pindalad väikesed, st puuduvad jätkukohad ja materjali kuivamisest tekkinud
rante on vähem. Samuti võib suurel pinnal olla tulemus visuaalselt veidi erinevam 1x1 m
näidisest, kuna väikesel näidisel liigub labidake väiksema kaarega kui suurel pinnal.
Salongis on tugev kontorivalgus, aga kollakama koduvalgusega võib toon näida erinev.
Mikrotsemendi välimus sõltub ka paigaldajast – näidissalongis on üks paigaldaja, aga teie
juures võib-olla teine.

Praod. Mikrotsemendi heade omaduste tõttu selle kuivamisel pragusid ei teki. Ent kui seoses maja
konstruktsiooni vajumise või liikumisega tekib aluspinda pragu, võib see tekkida hiljem ka mikrotsementi
(nagu ka muudesse viimistlusmaterjalidesse).

