
 
 
 
 

LIXIO® Microterrazzo 
 

Toplaag van cement met marmeraggregaten, geoptimaliseerd voor 
polijsten  

BESCHRIJVING  
LIXIO® is een met polymeer gemodificeerd microterrazzo op cementbasis. Met 
LIXIO® is het mogelijk hoogwaardig gepolijste oppervlakten te creëren.  Voor 
onze prestigieuze en moderne vloeren wordt gebruik gemaakt van Italiaanse 
marmeraggregaten van hoge kwaliteit. Het is mogelijk om een zeer slijtvast 
oppervlak te creëren met een dikte van slechts   5-7 mm, ideaal voor 
commerciële en residentiële gebieden zoals winkels, restaurants, hotels, musea 
en particuliere villa's. Elke vloer is een unieke creatie. De klant kan zijn eigen 

mix van aggregaten en polijstafwerking (van structuur tot hoogglans) kiezen. ® 
kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, waar een afwerking met 
“buccarde”-structuur met anti-slipafwerking gewenst is.  
TOEPASSINGEN  
□ Woningen 

□ Winkels en showrooms 

□ Hotels en restaurants 
□ Winkelcentra 

□ Zwembadranden 
□ Musea / galeries 

□ Kantoren  
VOORDELEN  
□ Uitstekende hechting 

□ Uitstekend bestand tegen hoge loopbelasting 

□ Binnen en buiten te gebruiken 
□ Mat of glanzend. Gladde of getexturiseerde oppervlakken 
□ Groot aanbod aan kleuren en aggregaten 

□ Bestand tegen UV-straling en ruwe weersomstandigheden 

□ Geproduceerd met geringe milieueffecten (aggregaten van gerecycled 
marmer)  

TECHNISCHE INFORMATIE 
 

Beschrijving Standaard Resultaat 
Slijtage 

UNI EN 13892/4 

Klasse AR0,5 max 50ɥ 

weerstand BCA (50ɥ = 0,05 mm)  
   

Hechting 

UNI EN 13892-8 2,2 N\mm² 
Sterkte   

   

Buigsterkte 

UNI EN 13892-2:2005 9,66 N\mm² Sterkte   

Vaststellen van 

UNI EN 13892-2:2005 41,80 N\mm² 
drukbelasting   

   

Vuurvastheid UNI EN 13501 
Klasse A1 (Europese 
klasse) 

    
LIXIO MICROTERRAZZO SYSTEEM 

 
IDEAL WORK LIXIO is een 3-componenten systeem dat bestaat uit:  
1) LIXIO® POEDER: Speciale cementmix van wit cement en geslecteerde 
toevoegingen  

2) LIXIO®  VLOEISTOF: Vloeibare polymeer op waterbasis.  
3) LIXIO® MARMERMIX (3rd componenten): Een speciale mix van Italiaanse 
marmeraggregaten van hoge kwaliteit.  



De 3rd componenten van de mix kunnen worden gekozen uit het standaard 
kleurenaanbod (zie hieronder), het is daarnaast ook mogelijk om een 
persoonlijke mix te creëren. 

 
Ideal WORK S.r.l. 1 
IdealWorks Celsiusbaan 10, 3439 NC, Nieuwegein - Tel. 088-6337202 - Fax. 030-6087172 
www.idealwork.nl - www.microtopping.nl - info@idealwork.nl  



 
 
 

 

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK 
 

Ieder oppervlak wordt verschillend behandeld, afhankelijk van het feit of het om 
beton, een zand-cementdekvloer, keramisch oppervlak of dekvloer gaat. De 
vloer kan gestraald of diamantgeslepen worden om zwakke en brokkelige 
stukken in het betonnen oppervlak te verwijderen zodat een uitstekende 
mechanische hechting mogelijk is.  
Sterk beschadigd beton of barsten moeten worden gerepareerd voor het 

aanbrengen van ® LIXIO. Voor dergelijke reparaties worden herstelmortels en 
epoxy's  gebruikt (EPOXY-COAT of IDEAL MALTA 01)  
Bestaande dillitaties moeten behouden worden. Het oppervlak moet goed 

geëgaliseerd worden om te voorkomen dat er teveel materiaal wordt gebruikt.  
Het wordt aangeraden om EPOXY-COAT en kwarts (0,8-1,2MM) aan te 

brengen als primer op tegels of marmer (zie techn. gegevens).  
Op mogelijk vochtige oppervlakken moeten twee lagen BARRIERA-CEM 

worden gebruikt, dit is een epoxy-cementverbinding voor gladde afwerking die 
dun wordt opgebracht. Dit creëert een chemische vochtbarrière op beton, zand-
cement, tegels en marmer  

 
TOELICHTING: indien er op bepaalde plaatsen sprake is van de aanwezigheid 
van hydraulische vloeistof, snijolie of ander materiaal dat kan migreren, dienen 
ze op de juiste manier behandeld worden. Als er geen zekerheid bestaat dat het 
oppervlak voor gebruik van het product geschikt gemaakt kan worden, raden we 
gebruik ervan af. 

 

DOSERING EN VERBRUIK 
 

1 mix bestaat uit: 

□ 25,00 Kg LIXIO® MARMERMIX 
□ 18.75 Kg LIXIO® POEDER 

□ 6.25/6.50 Kg LIXIO®  VLOEISTOF 
 

VERBRUIK Kg/m² 1 mm 5 mm 6 mm 7 mm 
     

25,00 Kg LIXIO® 

MARMERMIX 1,05 5,26 6,31 7,36 

LIXIO® POEDER  0,79 3,95 4,73 5,52 

LIXIO®  VLOEISTOF 0,27 1,37 1,64 1,91 

 2,12 10,58 12,69 14,80 
     

 
Het verbruik kan variëren al naar gelang de mate van gladheid en poreusheid 

van de onderlaag en de gewenste afwerking. 
 

MENGEN 
 

Tijdens het mengen en aanbrengen van het materiaal dient de temperatuur 
tussen 10°C en 28°C te liggen. Gebruik het product niet onder extreme 
temperaturen of onder winderige omstandigheden.  
LIXIO®VLOEISTOF moet voor en tijdens gebruik op een koele plaats bewaard 
worden. De temperatuur van de componenten heeft invloed op de 
houdbaarheidsduur. Het is van belang dat het polymeer gedurende 3 minuten 
voor gebruik gemengd wordt.  
Giet 4-5 Kg LIXIO®  VLOEISTOF in een molen. Leeg de volle zak LIXIO ® 

MARMERMIX langzaam in de molen. Voeg vervolgens langzaam LIXIO® 

POEDER toe en de overige LIXIO®  VLOEISTOF totdat de juiste consistentie is 
bereikt. Meng gedurende 2 minuten om klonten of droge delen te voorkomen .  
De hoeveelheid LIXIO® VLOEISTOF kan variëren tussen 6.25 kg tot 6.50 kg per 

mix. Dit kan veranderen al naar gelang de vochtigheid van LIXIO® MARMERMIX 
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TOEPASSING 
 

Als de materialen goed zijn vermengd moet het mengsel binnen 5-10 minuten 

worden aangebracht bij een temperatuur van ongeveer 20°C. Breng LIXIO® op 
het geprepareerde oppervlak aan met een stalen troffel en vloerrei.  
Dekvloergeleiders of voegstrips kunnen worden gebruikt voor het controleren 
van het niveau. 
Na ongeveer 15-60 minuten (al naar gelang de temperatuur) moet het 
oppervlak glad worden gestreken met de troffel. Het is mogelijk om over het 
oppervlak te lopen op schoenen met spikes. Wij raden het gebruik van IW-EC 
verdampingsregelaar, aan. Dit product kan worden gebruikt na de dekvloerfase 
en gedurende de gladmaakfase.  
Als het oppervlak glad is kan er een dunne laag L&M Cure (een 
hardingsmiddel) worden aangebracht. Bescherm het oppervlak na 24 uur tegen 
vuil met een laag geotextiel en daaroverheen een PVC zeil. 
Zodra deze toepassing klaar is moet het oppervlak gedurende een periode van 
24-36 uur uitharden voordat het belopen kan worden.  
BELANGRIJK: De totale dikte van het systeem mag niet meer dan 10 mm 

bedragen. 
 

KLEUR 
 

LIXIO® POEDER wordt geleverd in een witte standaardkleur. Dit is de kleur van 
de matrix. Om meer kleuren te verkrijgen kan Colour Pack-C worden 

toegevoegd aan LIXIO® VLOEISTOF tijdens de mengfase.  
Colour Pack-C is een kleurstof op waterbasis, gemaakt van UV-stabiele 
pigmenten en geschikt voor gebruik met vele IDEAL WORK producten. Door de 

sterk mengende werking kunnen met Colour Pack-C gelijkmatige kleuren 
bereikt worden.  
Colour Pack-C is leverbaar in 25 verschillende kleuren. De intensiteit en tint zijn 

afhankelijk van de hoeveelheid product opgelost in de LIXIO® VLOEISTOF en 

de gebruikte soort LIXIO® MARMERMIX. Wij raden aan om de kleur van de 

LIXIO ® MARMERMIX aggregaten af te stemmen op de kleur van de matrix. Bij 
het gebruik van zwarte aggregaten wordt Colour Pack C in de kleur zwart 
aangeraden. 

 
Dosering 

Meng voor standaardkleuren 28 gram Colour Pack-C per kg LIXIO®  
VLOEISTOF. Besteed bij grote werkzaamheden extra aandacht aan de 
oplossingsratio met het oog op kleurconsistentie. 

 
Opmerking: Voor een uniforme kleur over de gehele vloer raden we aan om de 
benodigde hoeveelheid LIXIO® VLOEISTOF te kleuren voor het mengen van 

de cementbasis (LIXIO®POEDER EN LIXIO® MARMERMIX 
 

LIXIO® MARMERMIX kan ook worden geleverd in de volgende kleuren: 
 

□ Bianco Carrara (Wit) 
□ Botticino (Ivoorkleurig) 
□ Occhialino (Grijs) 

 

POLIJSTEN 
 

Laat het oppervlak 3 dagen drogen al naar gelang de temperatuur. Wanneer het 
oppervlak hard genoeg is, kan het het geschuurd en gepolijst worden. De klant 
kan de gewenste gladheid kiezen (van sinaasappelschil tot uiterst glad) en de 
mate van glans (van mat tot hoogglans)  
Wij raden aan om nat te slijpen en een droge polijstmethode te hanteren. 
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BESCHERMLAAG 
 

Zodra LIXIO® is uitgehard en gepolijst raden we aan om een beschermende 
verzegeling of coating aan te brengen.  
Het soort verzegeling dient te worden gekozen al naar gelang de verawachtte 
loopbelasting en de omgeving. Wij raden de verzegelingen Ideal FX-ECO, Ideal 
PU-WB, PETROTEX-S en Ideal Cera aan. Deze producten worden 
aangebracht met kortharige rollers, spuiten of boenwasapplicators.  Neem 
contact op met de Technische Dienst van IDEAL WORK om het juiste 
beschermingsproduct te kiezen in uw situatie.  

ONDERHOUD 
 

BELANGRIJK: LIXIO® vloeren worden beschouwd als decoratieve vloeren, dus 
is er extra aandacht nodig voor het onderhoud:  
□ Reinig de vloer met een ph-neutraal schoonmaakmiddel.  
□ Gebruik nooit bijtende producten.  
□ Vermijd het gebruik van machines met harde pvc-borstels. Reinig alleen met 

witte vloerpads.  
□ Bij binnenvloeren raden wij aan om elke 3-6 maanden een lichte waslaag 

aan te brengen, zoals IDEAL CERA (afhankelijk van de loopbelasting). 
 

VERPAKKING 
 

LIXIO® POEDER 18.75 Kg 

LIXIO®  VLOEISTOF 10,00 Kg 

25,00 Kg LIXIO® 

MARMERMIX 25,00 Kg (#) 
 

(#) het gewicht van LIXIO MIX heeft een marge van +/- 3% als gevolg van het type  

materiaal. 
 

OPSLAG 
 

Bewaar het product op een veilige en koele plaats bij een temperatuur tussen 
15 en 20°C. 

Zorg dat de verpakking goed afgesloten is. De houdbaarheid van LIXIO® 

POEDER en LIXIO® 

VLOEISTOF bedraagt minstens 12 maanden. 
 

VOORZORGSMAATREGELEN 
 

LIXIO® is niet geschikt voor particulier gebruik, het is bedoeld voor gebruik door 
ervaren en opgeleide professionals. Het is een product op basis van cement, 
daarom  dient contact met de huid, slijmvlies, ogen, etc. voorkomen te worden. 
In geval van contact, was grondig met zeep en spoel ruim met water, en 
raadpleeg een arts.  
Het gebruik van maskers en handschoenen wordt aangeraden. Zorg binnen 

voor voldoende ventilatie en vermijd inademen van stof. Handen en andere 
delen van het lichaam kunnen met water en zeep worden gereinigd. Raadpleeg 

de veiligheidsvoorschriften 
 

BELANGRIJK: 
 

Alle informatie in deze voorschriften is gebaseerd op de beste toepassingen onder laboratorium- en 
praktijkomsandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de consumenten om te verifiëren of het product 
geschikt is voor het voorgenomen gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuiste 
toepassing. Er wordt aangeraden om voorafgaand aan de toepassing een test uit te voeren op een klein 
oppervlak. Deze voorschriften vervangen eerdere versies van dit document, die hiermee komen te vervallen. De 
inhoud kan op ieder moment worden gewijzigd. Producten van Ideal Work zijn bestemd voor professioneel gebruik 
en op aanvraag organiseert het bedrijf regelmatig trainingen voor gebruikers. Personen die zonder gedegen 
training gebruik maken van dit product doen dit op eigen risico. 

 
GECERTIFICEERD ISO9002 - IST 9002 VERSIE 01 van 01 Oktober 2015 Herziening 01 
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