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PODSTAWOWE RÓŻNICE POMIĘDZY SYSTEMAMI MIKROCEMENTU 

 
Opis 

 

 
SikaDecor® 

 
ASDecorative® 

Gruntowanie 
podłoża 

Sikatop 50 – podłoża porowate, grunt podstawowy 

                                          lub 

SikaTop 10 - podłoża gładkie o niskiej przyczepności 

ASDecorative® PRIMER C 
jeden grunt bez względu na rodzaj podłoża 

Warstwa 
podkładowa 

SikaDecor® 803 
 
Zaprawa mieszana z żywicą akrylową 
Otwarty czas pracy +/- 20 min 
Konsystencja: gęsta - ciastowata 

ASDecorative® BASE 
lub 

ASDecorative® BASE EX 
Zaprawy z żywicą w składzie proszku, mieszane z wodą z 
przerwą technologiczną 2 min podczas mieszania.  
Otwarty czas pracy +/- 90 min 
Konsystencja: plastyczna nie lejąca 
 

Zaprawy 
wykończeniowe 

2-3 warstwy SikaDecor® 801 
 
Zaprawa mieszana z żywicą akrylową 
Otwarty czas pracy +/- 20 min 
Konsystencja: rzadka - lejąca 

2 warstwy wybranej zaprawy  
ASDecorative® FINO  lub  
ASDecorative® MEDIUM  lub 
ASDecorative® RUSTIC 
Zaprawy z żywicą w składzie proszku, mieszane z wodą z 
przerwą technologiczną 2 min podczas mieszania.  
Otwarty czas pracy +/- 90 min 
Konsystencja: plastyczna nie lejąca 

 

Pigmenty  Płynny 500ml  
na 10 kg suchej masy mikrocementu 
możliwość mieszania pigmentów ze sobą 
możliwość  stosowania mniejszej ilości pigmentu 
brak możliwości dorobienia koloru wg NCS na życzenie 
klienta 

 
 
 

Płynny 500ml  
na 10 kg suchej masy mikrocementu 
 lub skoncentrowana porcja na 20 kg 
możliwość mieszania pigmentów ze sobą 
możliwość  stosowania mniejszej ilości pigmentu 
możliwości dorobienia koloru wg NCS na życzenie klienta 
 

Przerwy między 
warstwami 

Kolejne warstwy nanosimy po całkowitym 
wyschnięciu wcześniejszych warstw  

Możliwość nanoszenia kolejnych warstw na 
jeszcze wilgotne warstwy wcześniejsze 

Produkty 
doszczelniające 
zamykające 

Impregnat – TXT 10 FIJADOR (żywica akrylowa) 
 

Impregnat –  ASDecorative® IMPREGNAT 

SikaFloor 304W  2-3 warstwy 
Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa 
wodorozcieńczalna  
- zastosowanie tylko wewnątrz budynków 
- nie zalecana do stałego obciążenia wodą 
- jedwabisty mat 

ASDecorative® SEALER AQUA 2-3 warstwy lub 
ASDecorative® SEALER S  2-3 warstwy 
Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa 
wodorozcieńczalna lub rozpuszczalnikowa 
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków 
- nadaje się do stałego obciążenia wodą 
- mat, półmat , połysk 

Różnice 
wizualne 
efektów 
końcowych 

Materiał cechuje się wyrazistymi kontrastami 
kolorystycznymi (cieniowanie), efekt wizualny 
zależy głównie od techniki nakładania i 
szlifowania. 

Materiał cechuje się delikatnymi kontrastami 
kolorystycznymi (cieniowanie), efekt wizualny zależy 
od doboru poszczególnych warstw z pośród  
ASDecorative® FINO, ASDecorative® MEDIUM lub 
ASDecorative® RUSTIC oraz techniki nakładania i 
szlifowania. 


