
CEMENTGEBONDEN 
VLOEREN EN WANDEN
ARTURO MICROCEMENT  
& ARTURO CONCRETA

NIEUW



Arturo Microcement is een op cement 

gebaseerde decoratieve eindafwerking voor 

vloeren, wanden en meubels. Bij het resultaat 

is de ambacht van de vakman goed terug te 

zien door de duidelijke kleurschakeringen. 

Dit geeft een robuuste, moderne en strakke 

uitstraling en maakt elke vloer en wand uniek. 

Lees meer vanaf pagina 4

MATCH 
YOUR 

STYLE
De cementgebonden vloeren en wanden van Arturo geven  
het interieur een stoere basis. Ze zijn perfect te combineren 
met een industrieel interieur met robuuste meubels en 
onafgewerkte materialen. Of wat dacht je van een match  
met een landelijk interieur en natuurlijke materialen?  
Kortom ‘match your style’ op deze stoere cementgebonden 
vloeren met een natuurlijke uitstraling. 

Arturo Concreta is een cementgebonden vloer  

die opvalt door zijn stoere uitstraling. Perfect  

te combineren met een industrieel interieur,  

robuuste meubels en onafgewerkte materialen.

Lees meer vanaf pagina 8
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MICROCEMENT
Arturo Microcement is het nieuwe product 
van Arturo. Het assortiment wordt verbreed 
met een cementgebonden product voor 
zowel vloeren, wanden als meubels.  
De vloer, wand en het meubel zijn in het 
systeem watervast en daardoor uitermate 
geschikt voor zowel droge als natte ruimtes 
zoals badkamers, keukens en toiletten. 
Arturo Microcement is geschikt voor licht- 
tot middelzwaar gebruik.

Arturo Microcement is een flexibele, 
pasteuze, cementeuze afwerking. Het 
product bestaat uit cement, pigment en 
water. Met een vlakspaan, spackmes of 
ander gereedschap wordt het dun op de 
ondergrond aangebracht. De eerste laag 
Arturo Microcement (ca. 400-600 g/m2) 
moet 2 tot 3 uur drogen, waarna de 
tweede laag (ca. 200 g/m2) aangebracht 
kan worden. De volgende dag kan de 
vloer of wand worden geïmpregneerd om 
vervolgens tweemaal afgelakt te worden. 

SYSTEEMOPBOUW
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Laagdikte vloersysteem: 

Ca. 1 mm

Laagdikte wandsysteem: 

Ca. 1 mm

Ondergrond

Egaliseren: UZIN NC 112 Turbo gipsegalisatie. 
i.c.m. de juiste primer voor de ondergrond

Arturo Microcement laag 1:  
2-C, cementgebonden

Arturo Microcement laag 2:  
2-C, cementgebonden

Arturo Impregneer:
AC6100 (1-C, AC)

Arturo Toplak:  
PU7310 (2-C, PU, mat)

Technische gegevens

Laagdikte 1e laag: Ca. 400-600 g/m2

Laagdikte 2e laag: Ca. 200 g/m2

Kleuren: 12 kleuren

Laagdikte: Ca. 1 mm

Verpakking: 5 en 20 kg

Druksterkte: Ca. 45 N/mm²

Buigsterkte: Ca. 10 N/mm²

Toepassingsgebieden

  Woonhuizen

  Winkels

  Kantoren

  Horeca

Testrapporten/certificeringen

Brandreactieklasse: Alf-s1

Emicode EC 1 plus

EIGENSCHAPPEN

Goede slijtvastheidNatuurlijke, 
robuuste uitstraling

Stofvrij en goed  
te reinigen

Toepasbaar met 
vloerverwarming 

Zeer emissiearm

UV-stabiel

Naadloos

Waterdicht

Verkrijgbaar in 

verschillende kleuren

Arturo Impregneer: AC6100 (optioneel: met matteringsmiddel) 

Arturo Microcement laag 2: 2-C, cementgebonden

Arturo Microcement laag 1: 2-C, cementgebonden

Ondergrond



KLEURENOVERZICHT
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Arturo Microcement is leverbaar in 
twaalf kleuren. Arturo Microcement 
heeft een robuuste, stoere en 
moderne uitstraling en is beschikbaar 
voor wand, vloer en meubel. Kies de 
passende kleur die het interieur een 
warme of industriële uitstraling geeft!

Stalenaanvraag

We hebben ons uiterste best gedaan de kleuren en de 
kleurschakeringen in de vloer zo nauwkeurig mogelijk 
weer te geven in deze brochure. Soms zijn geringe 
kleurafwijkingen mogelijk. Om zeker te weten of je  
de juiste kleur hebt gekozen, is het fijn om de kleur  
in het echte materiaal te zien. Vraag hiervoor een  
staal aan.
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Verpakking: set van 2,5, 5 of 10 kg 

Verbruik: Ca. 90-100 g/m² per laag, afhankelijk van de 

structuur van de ondergrond.

Arturo PU7310 Toplak 
Arturo PU7310 is een waterhoudende, UV-stabiele, zeer 

slijtvaste, transparante toplak met mat uiterlijk (2-C, PU). 

Verpakking: 5 kg 

Verbruik: Ca. 90-100 g/m², afhankelijk van de  

structuur/ruwheid van de ondergrond.

Verpakking: 0,375 kg 

Verbruik: 0,375 kg in 5 kg Arturo AC6100. 

Verpakking: 5 of 20 kg (+ eventueel kleurpigment) 

Verbruik: 1e laag: Ca. 400-600 g/m2, 2e laag: Ca. 200 g/m2

Arturo AC6100 Impregneer 
Arturo AC6100 Impregneer is een zeer emissiearme, 

sneldrogende, 1-componenten, transparante impregneer 

op basis van acrylaat dispersie.  

Deze impregneer dient bij elk vloersysteem te worden 
afgewerkt met twee lagen Arturo Toplak.

Arturo AC6100 Matteringsmiddel 
Arturo AC6100 matteringsmiddel is een toeslagmiddel om 

Arturo AC6100 Impregneer te matteren. Deze combinatie 

kan worden gebruikt voor het afwerken van wanden die  

met Arturo Microcement zijn afgewerkt.

Arturo Microcement 
Arturo Microcement is een flexibele, pasteuze, cementeuze, 

minerale, decoratieve vloer- en wandafwerking bestaande  

uit cement, kunststoffen en kleurpigment.

Een Arturo vloer kan niet worden gemaakt zonder het hoogwaardige vakmanschap van de applicateur. En wat moet een vakman

beginnen zonder goed gereedschap? Op www.arturoflooring.nl staat bij elk product het benodigde gereedschap vermeld.

0201 ARTURO  

CONCRETA
ARTURO  

MICROCEMENT
Arbeidsduur

Aanbrengen

Uitstraling

Laagdikte

Type ruimtes

Type oppervlaktes

Kleuren

4 dagen

Gieten

Robuust

> 3 mm

Droge ruimtes

Vloer

10 kleuren

2 dagen

Spanen

Erg robuust

< 1 mm

Natte en droge ruimtes

Vloer, wand en meubel

12 kleuren

SYSTEEM- 
VERSCHILLEN



ARTURO  

CONCRETA02
Arturo Concreta is een cementgebonden 
vloersysteem dat geschikt is voor 
verschillende ruimtes in huis, kantoor  
of winkels. Arturo Concreta bestaat uit  
het cementgebonden product dat wordt 
gemengd met water en kleurpigment. Het 
vloersysteem bestaat uit meerdere lagen.

SYSTEEMOPBOUW
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Goede slijt- en 
krasvastheid

Inzetbaar bij 
renovatie

Natuurlijke 
materialen

Onderhoudsarm 
en –vriendelijk

Toepasbaar met 
vloerverwarming 

Goed 
chemicaliënbestand

Antislip mogelijk

UV-stabiel

Oplosmiddelvrij en 
emissiearm

Voor een goede voorbereiding wordt op de 
vloer eerst een schraplaag aangebracht. 
Vervolgens wordt er begonnen met het 
aanbrengen van de cementgebonden vloer. 
Voor het afwerken van de vloer wordt een 
impregneerlaag aangebracht, gevolgd door 
twee lagen toplak. De toplak beschermt de 
vloer en kan voor een extra matte uitstraling 
zorgen. Een antislip afwerking is ook mogelijk.

Naadloos

Laagdikte vloersysteem: 

Ca. 3-4 mm

CONCRETA 
SAND
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Technische gegevens

Verbruik: Ca. 1,8 kg/m²/mm laagdikte 

Aanbevolen verbruik: Ca. 6,3 kg/m²

Kleuren: 10 kleuren

Laagdikte: Ca. 3-4 mm

Verpakking: Cement 20 kg + 1 potje 

pigment + water (4.3 liter op 20 kg cement). 

Druksterkte: > 40 N/mm²

Buigsterkte: > 10 N/mm2

Toepassingsgebieden

  Kantoren

  Winkels

  Woonhuizen

  Horeca

  Gezondheidscentra

  Scholen

Testrapporten/certificeringen

Brandreactieklasse: Bfl-s1

Emicode EC 1 plus

EIGENSCHAPPEN

Ondergrond

Arturo schraplaag 

EP6200. Vol-en-zat ingestrooid met Arturo Zand (0,3-0,8 mm)

Arturo Concreta 

Concreta cement en kleurpigment (2-C, cementgebonden)

Arturo Impregneer 

AC6100 (1-C, AC)

Arturo Toplak 

PU7310 (2-C, PU, mat)  

PU7750 (2-C, PU, extra mat)
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SHADOW

SHELL

DOVE

STEEL
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SMOKE

PEBBLE

SAND

RUST

Arturo Concreta is leverbaar in tien 
kleuren. Kies een passende tint die 
het interieur met deze vloer een stoere 
en robuuste uitstraling geeft. Arturo 
Concreta is een cementgebonden 
product dat gemengd wordt met water 
en kleurpigment. Dit wordt ter plaatse 
op de onder grond gegoten. Hierdoor 
krijgt iedere vloer een uniek uiterlijk 
dat zich kenmerkt door de 
kleurschakeringen die de vloer een 
eigen karakter geven.

Stalenaanvraag

We hebben ons uiterste best gedaan de kleuren en de 
kleurschakeringen in de vloer zo nauwkeurig mogelijk 
weer te geven in deze brochure. Soms zijn geringe 
kleurafwijkingen mogelijk. Om zeker te weten of je de juiste 
kleur hebt gekozen, is het fijn om de kleur in het echte 
materiaal te zien. Vraag hiervoor een staal aan.

PRODUCTEN

Een Arturo vloer kan niet worden gemaakt zonder het hoogwaardige vakmanschap van de applicateur. En wat moet een vakman

beginnen zonder goed gereedschap? Op www.arturoflooring.nl staat bij elk product het benodigde gereedschap vermeld.

Verpakking: 5 kg 

Verbruik: Ca. 90-100 g/m², afhankelijk van de  

structuur/ruwheid van de ondergrond.

Verpakking:  

Arturo PU7310: set van 2,5 kg, 5 kg of 10 kg.  

Arturo PU7750: set van 5 kg of 10 kg. 

Verbruik: 90-100 g/m2 per laag, afhankelijk van de 

structuur van de ondergrond. 

 

De Arturo PU7310 Toplak en Arturo PU7750 Toplak 

kunnen ook worden toegepast met een antislip afwerking. 

Hiervoor kan de Arturo Antislipkorrel worden besteld.

Verpakking: zak cement à 20 kg + pot kleurpigment  

(gewicht varieert per kleur) 

Verbruik: Ca. 6,3 kg/m2 

Geadviseerde laagdikte: 3-4 mm

Arturo AC6100 Impregneer 
Arturo AC6100 Impregneer is een zeer emissiearme, 

sneldrogende, 1-componenten, transparante impregneer 

op basis van acrylaat dispersie. Deze impregneer dient 
bij elk vloersysteem te worden afgewerkt met twee lagen 
Arturo Toplak.

Arturo PU7310 / PU7750 Toplak 
Arturo PU7310 Toplak is een waterhoudende, UV-stabiele,  

zeer slijtvaste, transparante toplak met mat uiterlijk.  

Arturo PU7750 Toplak is een 2-componenten,  water-

houdende, transparante, extra matte toplak op basis  

van polyurethaanhars. Deze toplakken dienen in twee  
lagen te worden aangebracht op de impregneerlaag.

Arturo Concreta cement + kleurpigment 
Arturo Concreta is een zelf nivellerende, cementeuze, 

minerale, hoogwaardige vloerafwerking bestaande uit 

cement en kleurpigment.
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Arturo EP6200 Schraplaag 
Arturo EP6200 Schraplaag is een 2-componenten, 

oplosmiddelvrije schraplaag op basis van 

epoxyhars. Geschikt als hechtlaag op cement- en 

gipsgebonden ondergronden. Het zorgt voor een 

goede ondergrondvoorbereiding.

Verpakking: set van 10 en 25 kg 

Verbruik: 500-1300 g/m2 per laag, afhankelijk van de 

structuur van de ondergrond. 

 

Ervaren verwerkers kunnen evt. ook Arturo EP6500 Primer, 

gemengd met Arturo zand 0,1-0,3 mm (tot max. 1:1), 

gebruiken als schraplaag.

Verpakking: zak à 25 kg 

Verbruik: Ca. 3 kg/m2

Arturo Zand gradatie 0,3 - 0,8 mm 
Het zand wordt gebruikt om de schraplaag vol-en-

zat in te strooien.

Verpakking: 1 kg 

Verbruik: 70-150 g/m2

UZIN PE 280 Carbon Speciaal Primer 
Deze primer moet aangebracht worden op niet 

goed ingezande delen schraplaag om te dienen 

als hechtlaag tussen de epoxy schraplaag en de 

cementgebonden gietvloer.

Verpakking: rol à 100 mKantstrook 
De kantstrook wordt gebruikt in de aansluitingen van 

wand en vloer.

KLEURENOVERZICHT



UZIN UTZ Nederland bv

Bouwstraat 18

7483 PA Haaksbergen

Nederland

T + 31 53 573 7373

arturo.nl@uzin-utz.com

arturoflooring.nl 

 

UZIN UTZ België nv 

Poortakkerstraat 37/0102

9051 Gent 

België 

T: +32 (0)9 222 58 48

be@uzin-utz.com

arturoflooring.be 


