
 
 
 
 

 

MICROTOPPING® 
 

Polymeercementcoating voor naadloze oppervlakken  
BESCHRIJVING 
IDEAL WORK MICROTOPPING is ideaal voor het aanbrengen van een 
naadloze vloer over een bestaande ondervloer (beton, zandcementdekvloeren, 
keramiek, zelf-nivellerende oppervakken), en voor het renoveren van oude 
binnenvloeren en oppervlakken buiten.  
Praktisch in gebruik en met een mooie uitstraling, is dit product ideaal voor 
gebruik in woningen, winkels, showrooms, restaurants en hotels. 
MICROTOPPING is niet alleen zeer geschikt voor vloeren, maar ook om 
verticale oppervlakken te bedekken, waaronder gipsplaten, houtwerk, 
trappenhuizen, badkuipen en douchecabines. 

TOEPASSINGEN  
□ Woningen 

□ Winkels en showrooms 

□ Hotels en restaurants 

□ Winkelcentra 

□ Zwembadranden 

□ Musea / galeries 
 

IDEAL WORK MICROTOPPING kan worden gebruikt om een ononderbroken 

vloer te creëren met verschillende kleureffecten.  
EIGENSCHAPPEN 

 
□ Toepasbaar in een laag van slechts 3 mm 

□ Doorlopende oppervlakken: geen naden; kan worden toegepast op 
vloeren, wanden en over het algemeen op ieder oppervlak en object  

□ Zowel binnen als buiten te gebruiken 
□ Te gebruiken bij: keramiek, gipsplaten, baksteen, cementvloeren, hout, 

trappen, badkamers en douchecabines  
□ Bestand tegen UV-straling en ruwe weersomstandigheden 

□ Geproduceerd met geringe milieueffecten 
 

MICROTOPPING  
IDEAL WORK MICROTOPPING is een tweecomponentenproduct dat bestaat 
uit een polymeer, vermengd met een speciale cementmix. De cementmix is 
verkrijgbaar in drie varianten: 

 
Microtopping BC - Basiscoating 
Microtopping basiscoating heeft als belangrijkste bestanddeel een 0,9 mm 

grove zandkorrel om te zorgen voor de juiste toepassingsdikte. 
 

Microtopping FC - Afwerkingscoating  
Microtopping Afwerkingscoating biedt dezelfde formule, alleen zonder de 

grove zandkorrel, voor een gladde uitstraling. 
 

Microtopping HP - Afwerkingscoating HP  (High performance)  
Microtopping Afwerkingscoating HP is ontwikkeld voor oppervlakken met 
intensief verkeer en is zeer goed bestand tegen slijtage.  
Afhankelijk van de kenmerken van het oppervlak en de vereiste mate van 

afwerking, is het mogelijk om één of meerdere lagen van beide producten aan te 

brengen.  
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 de zwakkere en 
brokkelige elementen op het betonnen oppervlak te verwijderen, om zodoende 
een uitstekende mechanische hechting te waarborgen. 
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Zwaar beschadigd  beton of scheuren dienen te worden gerepareerd voorafgaand aan 
de toepassing van de MICROTOPPING. Voor deze reparaties wordt reparatiemortel of -
epoxy gebruikt. 

 
Primers:  
IDEAL BINDER + HARDENER: beton, zand/cementvloeren, bakstenen ... EPOXY-

COAT: tegels, marmer, staal, hout, zand/cementvloeren, zelf-nivellerend 
 

BARRIERA-CEM: mogelijk vochtige oppervlakken. 

Neem contact op met IDEAL WORK voor meer 

informatie. 
 

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 te 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 verpakking van 17 liter vloeibaar polymeer wordt vermengd met 2 emmers 

cementbasis (Microtopping BC, FC of HP) ± 5%. Verbruiksindicatie: 
 

Basiscoating:  
Polymeer 0,425 - 0,34 l/m² Microtopping 
BC 1,25 - 1,00 kg/m²  
b.v.: 2 emmers BC (2 x 25 kg) +1 verpakking vloeibare polymeer (17l) = 40 - 50 m² 

 
Om de beste kwaliteit MICROTOPPING te bereiken adviseren wij 2 lagen basiscoating 

aan te brengen. 
 

Afwerkingscoating: 
Polymeer 0,12 - 0,10 l/m² Microtopping 
FC 0,25 - 0,20 kg\m²  
b.v.: 2 emmers (2 x 17,5 kg) +1 verpakking vloeibare polymeer (17l) = 140 - 170m² 

 
Afwerkingscoating HP: 
Polymeer 0,18 - 0,22 l/m²  
Afwerkingscoating HP 0,45 – 0,55 l/m² 
b.v.: 2 emmers (2 x 21,5 kg) +1 verpakking vloeibare polymeer (17l) = 70 - 80m² 

 
 Het verbruik kan variëren al naar gelang de mate van doorlaatbaarheid van de  

 ondergrond en de gewenste afwerking. 
  

 TOEPASSING 

 De temperatuur tijdens het mengen en aanbrengen van het materiaal dient te 
liggen tussen 10°C en 28°C. Gebruik het product niet onder extreme 
temperaturen of onder winderige omstandigheden. 

 

 

 Toepassing van Microtopping BC (basiscoating) 
 Het vloeibare polymeer dient op een koele plaats bewaard te worden voor en 

tijdens het gebruik. Het is belangrijk dat het polymeer gedurende 3 minuten voor 
gebruik gemengd wordt. Giet de helft van het polymeer in een schone emmer. 
Als het polymeer volledig gemengd is, voeg langzaam de MICROTOPPING BC 
toe aan het mengsel in de emmers, en roer gedurende ongeveer 2 minuten, om  
klonten en droog materiaal te voorkomen. Als de materialen goed zijn vermengd 
moet het mengsel binnen 25-30  minuten worden aangebracht bij een 
temperatuur van ongeveer 20°C.  Breng de eerste laag aan op 

 

 

 

 

 

 

 

 de voorbewerkte ondergrond met een stalen troffel. Het is belangrijk dat de dikte 
niet de maat van de bestanddelen in de cementmix overstijgt. Dus korreldikte 
werken. 
 
 
Laat het oppervlak goed drogen of uitharden voordat het belopen wordt. Voor 
een vloer oppervlak, altijd  een tweede laag MICROTOPPING BC aanbrengen. 
Tussen het toepassen van de lagen. 
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dient het oppervlak goed te worden geschuurd.  Er wordt aangeraden geschikte 
schoenen 
te dragen tijdens de toepassing en het schuren, om vervuiling van het oppervlak te 
voorkomen. Voor grote vloeroppervlakken wordt aangeraden om een 
parketschuurmachine  met schuurpapier te gebruiken of een Flex  (60-80 korrel). 
Verwijder vervolgens het stof met een stofzuiger en een vochtige doek. 

 
Toepassing van MICROTOPPING FC en MICROTOPPING HP 
Het vloeibare polymeer dient om een koele plaats bewaard te worden voor en 
gedurende het gebruik. Het is van belang het polymeer gedurende 3 minuten te 
mengen voor gebruik.  
Doe het polymeer in een schone emmer. Voeg, zodra het polymeer volledig gemengd 
is, langzaam de MICROTOPPING FC toe aan het mengsel in de emmer, en roer 
gedurende ongeveer 2 minuten om klonten en droog materiaal te voorkomen.  
Breng, zodra de stoffen goed zijn vermengd, het mengsel binnen 15-20 minuten aan bij 
een temperatuur van ongeveer 20°C. MICROTOPPING FC dient alleen te worden 
aangebracht met een stalen troffel. 
MICROTOPPING FC is een product dat speciaal samengesteld is om aan te brengen 
als afwerking, en dient in dunne lagen te worden aangebracht. De troffel moet in een 
hoek van 45° worden gebruikt, net als bij het aanbrengen van stuc. Vervolgens moet 
gewacht worden met belopen totdat het oppervlak droog of uitgehard is.  
Wanneer de Microtopping is gedroogd dient de vloer te worden geschuurd met fijn 
schuurpapier met een korrel van 60 tot 200 om bramen te voorkomen.  
Verwijder daarna het stof met een stofzuiger en een vochtige doek. Er wordt 
aangeraden geschikte schoenen te dragen tijdens de toepassing en het schuren, om 
vervuiling van het oppervlak te voorkomen.  
Om een gladdere afwerking of een wolkeffect te verkrijgen dient een tweede laag 

MICROTOPPING FC te worden aangebracht. 
 

BELANGRIJK 
De totale dikte van het systeem mag niet meer zijn dan 3 mm dikte. 

 

KLEUR 

IDEAL WORK MICROTOPPING BC en FC worden geleverd in twee standaard 
kleuren: grijs en wit. Voor andere kleuren kan vloeibare polymeer 
Colour Pack-C worden toegevoegd bij het mixen. Colour Pack-C is een vloeibaar 
pigment dat bestand is tegen UV-straling en geschikt voor gebruik in combinatie 
met IDEAL WORK MICROTOPPING. Door de sterk mengende werking kunnen 
met Colour Pack-C uniforme kleuren bereikt worden. 
Colour Pack-C is leverbaar in 25 verschillende standaard kleuren. De intensiteit 
en schakering zal afhangen van de hoeveelheid kleurstof die wordt vermengd 
door het polymeer en het type 
(wit of grijs) MICROTOPPING dat wordt gebruikt. 
 
Dosering 
Een verpakking Colour Pack-C moet worden vermengd met één verpakking 
vloeibare polymeer (17L) of in verhouding 28 gram met 1 liter polymeer. Wanneer 
verschillende kleurtinten vereist zijn, voeg dan kleinere hoeveelheden Colour 
Pack-C toe aan het vloeibare polymeer. Met name bij grote oppervlakken 
dient in dit geval te worden gelet op de gelijkmatigheid van 
de kleur en de gekozen verdunning. 
 
Let op: voor een gelijkmatige kleur over de gehele vloer raden we aan 
om de benodigde hoeveelheid polymeer te kleuren voorafgaand aan 
het mengen met de cementbasis (MICROTOPPING BC en FC). 

UITHARDEN 

Laat, zodra het materiaal is aangebracht, het oppervlak uitharden voor een 
periode van 4-8 uur tussen twee lagen door en 24 uur voor belasting met 
voetverkeer.  



  
Belangrijk 
Voor een optimale uitharding moet gezorgd worden voor een goede ventilatie in 
de werkomgeving. Een vochtigheidsgraad boven de 70% kan zorgen voor 
vertraagd uitharden van de 
Microtopping. 
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TECHNISCHE OPMERKINGEN 
 

Microtoppingvloeren worden met de hand aangebracht en daarom dient de 
consument te begrijpen en te accepteren dat er kleine oneffenheden kunnen 
ontstaan als gevolg van het werken met een halfsynthetische stof. Microtopping 
is een uniek met de hand gemaakt product; kleurverschillen, -schakeringen en -
concentraties dienen te worden gezien als een kenmerkend effect van het 
materiaal, niet als een fabricagefout. 

 

COATING 
 

Na 4 dagen, zodra de MICROTOPPING is uitgehard, wordt aangeraden een 
beschermlaag of -coating aan te brengen. 
Wacht met aanbrengen tot het oppervlak volledig droog is.  
Het soort afdichting dient te worden gekozen al naar gelang de verwachte 
loopbelasting en de omgeving. Geadviseerde afdichtingen zijn o.a. Ideal PU 
WB, Ideal PU78 en Ideal Sealer. Deze producten worden aangebracht met 
kortharige rollers, spuiten of boenwasapplicators.  Neem contact op met IDEAL 
WORK voor meer technische informatie. 

 

ONDERHOUD 
 

BELANGRIJK: MICROTOPPING vloerenworden 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. 
□ Ieder 3-4 maanden dient een nieuwe laag Ideal Wax te worden aangebracht. 

 

VERPAKKING  
  IDEAL WORK MICROTOPPING BC, FC en HP worden gedistribueerd in verpakkingen 

van respectievelijk 25 kg 17,5 kg en 21,5 kg. 
 

Het vloeibare polymeer wordt geleverd in een verpakking van 17l.  
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 het polymeer 

bedraagt minstens 12 maanden en de houdbaarheid van MICROTOPPING BC, 

FC en HP bedraagt 12 maanden.  

VOORZORGSMAATREGELEN 
 

Ideal Work Microtopping is niet bedoeld voor consumentengebruik, maar voor 
getrainde verwerkers.  Dit is een product op basis van cement, daarom  dient 
contact met de huid, slijmvlies, ogen, etc. vermeden 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 toepassing onder laboratorium- en 
praktijkomstandigheden. 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. 
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