
Instruktioner för Readymix 
 
Först och främst så vill vi tacka er för att ni valt att handla av oss.  
Vi har en strävan att vara det bästa företaget och hoppas att ni känner av det. Är det 
något som ni finner att vi kan förbättra så tveka inte utan ta kontakt med oss direkt.  
Med det sagt så vill vi förklara att dessa enkla sidor är en bit påväg till den bästa 
läggarinstruktionen som vi just nu anpassar och förbättrar dvs omarbetar. Därför 
kommer de i enkel löspappersform. 
 
 
Förberedelser: 
Vitruvius Readymix kan läggas på många underlag. Se till att ert underlag är förberett 
efter anvisningarna på hemsidan. www.designbycement.com/pages/underlag 
 
Detta behöver ni: 
- Väl rengjorda eller nya läggarverktyg, spackelspadar. 
- Täckplast och maskeringstejp 
- Sopsäckar 
- Knäskydd vid golvläggning och handskar 
- Penslar och rollers för Primer 
- Planmopp för Sealer, mindre ytor duger trasor. 
- Slippapper 80-120korn, beräkna 1 papper per 2 m2 

 
INSPEKTERA ytorna som ska läggas efter smuts, skador och ojämnheter. Skador och 
ojämnheter korrigeras på sånt sätt som er bygghandel rekommenderar. 
Stäng av golvvärme minst 12 timmar före läggning så ni får så lång arbetstid* på materialet 
som möjligt. Golvvärmen kan sättas på igen 2 timmar efter att läggningen är klar. 
Optimal temperatur är 15-20 °C på ytan. Lägg inte under 10 °C och inte över 23 °C. 
 
* Arbetstid är den tiden man fortfarande kan bearbeta materialet vid utläggning. 
 
Unna er ett perfekt underlag 
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Innan Ni börjar 
 
Mät upp kontrollytor på t ex 1/5-del, 2/5-delar osv så ni kan kontrollera att ni lägger på 
tillräcklig mängd material. När ni lagt 1/5del av ytan så ska 1/5del av materialet gått åt.  
 
 
Vitruvius Readymix är unik i sin receptur och egenskaper, detta för att vi vill ha ett mer 
betonglikt utseende än vanlig microcement. Därför är det viktigt att ni följer våra 
instruktioner noga framför instruktioner från andra material.  
 
Nu när ni inspekterat och förberett ytorna behöver packa upp er beställning och ställa 
iordning det som behövs för varje steg. Så man inte behöver fundera så mycket när man 
utför de olika momenten, eller så det inte blir några förväxlingar.  
Kontrollera också så mottaget gods motsvarar er beställning och att allt ser helt ut.  
 
Se gärna videoklipp om de olika momenten från vår youtubekanal 
www.youtube.com/designbycement 
 

qr-koden tar dig direkt till kanalen >  
 
Om anvisningar i detta häfte och våra videos följs så ska resultatet bli lyckat men vi lämnar 
inga garantier på ert hantverk eller på hantverkare som rekommenderats från oss. Skulle ni 
råka ut för problem så finns vi ett samtal bort 
070 6363800 
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Primning 
 
Primer är ett lim som man använder för att få Vitruvius ska fästa bättre på underlaget men 
Primer hindrar också underlaget från att suga upp vätskan från själva Microcementen, ni får 
därmed längre arbetstid. 
 
En primad yta behöver beläggas inom 48 timmar. Om längre tid har gått så behöver primer 
appliceras på nytt. 
 
 K-primer. För icke sugande underlag 
K-primer används på icke sugande och på glatta underlag. Till exempel på laminat, målarfärg. 
(Kakel ska förspacklas och då räknas spacklet som underlag dvs sugande). 
 
Skaka eller rör om behållaren med K-PRIMER så sanden i den inte skiktat sig. Rolla eller 
pensla ut K-primer i ett färgtäckande lager. Kontrollera under arbetets gång att er åtgång 
inte är för hög.  
Efter att K-primer har torkat så ska ytan känna som ett grovt sandpapper. Extra noga är det 
på ytterhörn, pensla på en gång till lokalt vid behov.  
Torktid: ca 1 timma 
 
A-primer. För sugande underlag 
A-Primer använder man vid sugande underlag som på betong, kakelfix, gips, MDF mfl. 
Rolla eller moppa ut ett lager av A-primer flödigt men utan att lämna pölar. Efter ca 1 timma 
moppar/rollar ni ut ytterligare ett lager och samtidigt håller koll efter områden som ännu 
inte mättade, de brukar då bli mörka. Dessa områden behöver ytterligare ett lager tills de är 
mättade och förseglade 
 
Torktid: ca 1 timma per lager 
 
Är ni tveksamma på vilken primer som ni ska använda... använd K-primer 
 
 
Om ni lägger för första gången: 
Prima gärna en skiva som ni sedan kan prova alla stegen på för att se hur det blir.  
 
  



Läggningen 
 
Rör inte om i hinken! 
 
Readymix är färdigblandad och omrörning ska inte göras. Det finns en tillsats som vid 
omrörning gör materialet flytande, detta har vi för att underlätta vår produktion. Som 
läggningsmaterial vill man ha en så tjock massa som möjligt.  Om ni råkat röra så kan det ta 
2-3 dagar innan materialet återfår sin konsistens. 
 
Skulle det vara klumpar i materialet så trycks dessa enkelt ut under läggningen.  
 
Arbetsgången 
Readymix är lätt att lägga ut och även om målet är att få en så jämn och slät yta som möjligt 
så är Readymix väldigt förlåtande.  Ojämnheter och skavanker kan enkelt slipas bort. Porer 
och andra håligheter kan spacklas igen i efterhand.  
 
Om möjligt så efterglätta( släta till) ytan efter 10 minuter, det underlättar slipmomenten 
senare. 
 
Utläggning kan utföras på 2 sätt.  
 
1, Ett spacklat lager 
Lägg ut Readymix i ett jämnt lager. Se till att inte lägga tjockare än 2 mm. Arbeta i ett 
oregelbundet mönster. Försök ha verktyget med så låg/liten vinkel mot underlaget som 
möjligt.  
Innerhörn- och ytterhörnslevar är att rekommendera vid denna typ av läggning. 
 
Slipning kan ske efter 18-24 timmar  
 
2, Två skrapspacklade lager.  
För den ovana eller om det är många vinklar så kan denna metod vara att rekommendera. 
Skrapspackla ut materialet i ett oregelbundet mönster. Man ska ha lätt tryck på 
läggarverktyget och max 45 graders vinkel mot underlaget men att man kan höra ett 
skrapljud från läggningsverktyget hela tiden.  
Efter minst 4 och max 15 timmars torktid skrapspacklar ni ut ett nytt lager ovanpå. Försök att 
inte arbeta i samma mönster som det underliggande lagret.  
 
Låt torka 15-24 timmar innan ni fortsätter med slipning.  
 
 
  



Slipning 
 
Det är i slipningen som ni skapar det utseendet som ni vill ha med mängden flammighet och 
struktur.  
När kornen på sandpapper inte klarar av att skära i microcementen så bränner det ytan, 
denna bränning bli en del av flammigheten  
 
Många tycker det blir snyggast om man lämnar 10% av strukturen då den bidrar till ett 
naturligt utseende 
 
Lätt flammighet: 
Slipa med maskin, 80-100 korn, byt papper ofta. Om möjligt ha låga varv på maskinen. 
Använd gärna mellanlägg på maskinen.  
 
alternativt slipa med diamantpaddar grovlek: fin 
 
Mer flammighet: 
 
Slipa med maskin 100-120 korn. Slipa av ytan så dragen efter läggningen försvinner. Polera 
sedan fram flammigheten med slitna sandpapper.  
 
Alternativt slipa med diamantpadd fin först och sedan med diamantpadd extra fin. 
 
 
Det är viktigt att inte slipa igenom microcementen ner till primern då den typen av lagningar 
sällan blir bra. Slipa gärna ytterhörn för hand. 
 
 
Tänk på att ytan förändras mycket av sealer testa på den lilla testskivan först.  
 
 
 
 
  



Sealning 
 
Med Sealer bygger man grunden för ett fungerande fläckskydd men man har inte ett fullgott 
skydd förrän slutför ytbehandling. Sealer dammbinder och mörkar ner microcementen så 
det blir en mjukare flammighet och att slipmärken försvinner. 
 
Efter slipningen dammsugs ytan noggrant. Inspektera ytan så ni fått den så jämn och slät 
som ni vill. Efter Sealning bör man inte slipa igen då det kan lämna ljusa fläckar.  
Porer och andra håligheter lagas efter Sealer och vattentest.  
 
Arbetsgång: Stryk ut Sealer med en mopp eller trasa i ett tunt lager, lämna inga pölar. Arbeta 
oregelbundet. Undvik att det skummar genom att arbeta med långsamma rörelser.  
Låt det torka ca 1 timma och stryk ut ett andra lager på samma sätt.  
 
SEALER bildar ingen film på ytan, därför är det inte är tvunget att behandla hela ytan på en 
och samma gång.  
 
 
Rolla inte på Sealer eller någon ytbehandling då det kan lämna rollermärken. 
 
  
  



Porer och lagningar.  
 
Vattentest 
Före någon åtgärd behöver man säkerställa att materialet fått/har tillräckligt med Sealer på 
sig. Ibland behövs fler än 2 lager. Därför gör man ett vattentest där man stryker en blöt trasa 
på ytan för att se så det inte omedelbart mörkar ner microcementen. Sker det så bör man 
behandla ytan med ytterligare Sealer innan nytt vattentest utföres. 
 
Porer och håligheter 
När man fyller porer och andra håligheter så fyller man bara håligheterna och lämnar inget 
extra material ovanpå ytan.  
 
Lättast brukar vara att trycka i material med spackelspade och ”skära bort” överflödet med 
samma verktyg.  
 
 
  



Ytbehandlingar 
 
Efter att man lagt och sealat microcementen så är fortfarande mycket fukt kvar i den. Om 
man ytbehandlar den direkt efter Sealning så kommer fukten i materialet vilja komma ut. Då 
kan det skapas porer i ytbehandlingen som försämrar den. Därför är det alltid bäst att vänta 
så länge som möjligt innan ytbehandlingen. Ju längre desto bättre men max 2 timmar innan 
ytan belastas.  
Om man behandlar samma dag som Sealning så kan man behöva Ytbehandla ytan igen efter 
några veckor. 
Någon optimal tid innan ytbehandling finns inte. 
 
Alla våra ytbehandlingar är diffussionsöppna så de tillåter materialet att andas.  
 
Microcementolja. 
Stryk ut microcementolja på en begränsad yta som du når. Använd en trasa eller papper. 
Efter ca 30 sekunder torkas överflödet bort och fortsätt med nästa yta.  
Upprepa denna behandling 2 gånger för bästa resultat.  
 
Supersealer 
Supersealer sprayas ut så flödigt som går utan pölar eller rinningar. Skulle de uppkomma så 
behöver man torka med papper.  
Upprepa behandlingen efter 1 timma. Ytan kan belastas efter 2 timmar.  
 
Efter några år kan behandlingen behöva upprepas i duschutrymmen. Slipa då av ytan med en 
slipduk innan ny supersealer appliceras enligt ovan. Vi säljer renoveringskit med Supersealer 
och slipduk. 
 
Linoljevax 
Polera ut vax med en trasa på en begränsad yta. Vänta 20 minuter och polera av överflöd 
och fortsätt med nästa yta.  
För att säkerställa att ni fått bort tillräckligt med vax så kan ni stryka med rent 
hushållspapper på ytan, det ska inte rycka i pappret för då behöver ni polera bort mer.  
 
Linoljesåpa 
Blanda ut 10% såpa i kallt vatten. Sprid ut såpavattnet flödigt med en planmopp. Undvik 
pölar och bubblor/skum. 
 
 
 
  



Städ och underhåll 
 
 
Som städmaterial till Vitruvius Readymix & PRO rekommenderar vi Linoljesåpa, olivsåpa eller 
liknande produkt. Såpan lämnar efter sig en fet film som fyller porer och gör så att smuts 
inte fastnar samtidigt som det tillåter underlaget att andas.  
Genom att städa med Linoljesåpa varje gång så förlänger ni livslängden på microcementen 
och det förbättrar också fläckskyddet för varje städning.  
 
Städning 
 
Ta först bort löst smuts och sand med dammsugare eller sopborste, eftersom dessa fungerar 
som slippapper.  
 
Blanda 1-3% såpa i kallt skurvatten. Blöt skurmoppen eller spraya på såpavattnet och moppa 
hela den öppna ytan.  
 
Blir microcementen snabbt mörk av såpavattnet så behöver ni öka koncentrationen av såpa i 
vattnet. Detta kan skifta under året.  
 
Det går bra att använda ett mildare avkalkningsmedel, 6ph, men stryk på med såpavatten 
efter.  
 
Om ni fått fläckar så behandlas dessa på samma sätt som kalksten.  
 
Vätskor och fetter som får ligga under en längre tid kan ge fläckar då systemet är 
diffusionsöppen 
 
 
 
 
 
  



Återvinning 
 
Härdad/stelnad microcement sorteras som sten och fyllningsmaterial 
 
Ohärdad microcement sorteras som färg 
 
Moppar och trasor sorteras i brännbart. 
 
Sandpapper och diamantpaddar sorteras som brännbart. 
 
Tomma hinkar och dunkar sorteras som hårdplast.  
 
 


