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Hidroizolācijas risinājums

4650 aquastop flexible
mira aquastop flexible izmanto ēku aizsardzībai gan pret mitruma,
gan ūdens iedarbību.
4650 aquastop flexible pielieto sekojošās vietās:

• Iekšdarbos/Ārdarbos

Ūdeni aizturošs, bet difūzs materiāls

• Uz sienām un grīdām

	Ūdensizturīgs un salizturīgs materiāls
Elastīgs – iztur deformāciju min. 0,75 mm

Pielietojums:
•
•
•
•
•

Peldbaseinos
Industriālās telpās
Ēdināšanas uzņēmumu virtuvēs
Uz terasēm/balkoniem
Pagrabu/pamatu izolācijai

4650 aquastop flexible pielietojams uz visa
veida cementa virsmām, kā betons, mūra
sienas, cementa apmetums, jumti, pamati uz
cementa bāzes.

Produkta apraksts

4650 aquastop flexible ir materiāls
uz cementa bāzes, ūdensnoturīgs
un sala izturīgs.
Šī java piemērota visu veidu
betona konstrukciju apstrādei.
4650 aquastop flexible sajauc ar
ūdeni un uzklāj uz virsmas ar otu
vai rulli, tā iegūstot ūdensizturīgu,
bet difūzu virsmu.

Sagatavošana

Virsmai jābūt attīrītai no
netīrumiem,putekļiem, izdrupušām
daļiņām, -visa,kas kavē materiāla
saķeri ar virsmu. Virsmu ieteicams
nomazgāt, plaisas un bojājumus
labot ar ūdensizturīgu javu.
Tīru virsmu jāsamitrina ar ūdeni vai
jāgruntē ar 4180 primer šķīdumu,
pirms 4650 uzklāšanas.

Samaisīšana

4650 aquastop flexible sauso
maisījumu sajauc ar ūdeni
3,3 - 3,5 l ūdens uz 15 kg sausā
maisījuma. Maisa apm. 2 - 3 min.,
tad materiāls gatavs uzklāšanai.
Žūšanas laiks apm. 2 - 3 stundas.

Kā pareizi veikt
materiāla iestrādi

4650 aquastop flexible iestrādā
2-3 kārtās ar žūšanas starplaiku.
Kārtas ieteicams klāt perpendikulāri
vienu otrai, lai maksimāli noklātu
virsmu.
Iestrādes temperatūra materiālam
un virsmai +10ºC - +25ºC..
Patēriņš: 1,0 - 1,25 kg vienai
kārtai/m².

Garantija

mira byggeprodukter a/s uzņemas
pilnu ražotāja atbildību par
materiāla kvalitāti un tā pielie
tojuma rezultātu.

Tehniskos datus skatīt produktu
datu lapās www.mira.lv
Hidroizolācijas specifika netiek
attiecināta uz dzīvojamo telpu
mitrajām zonām,jo šīs situācijas
ir ietvertas un balstās uz Eiropas
tehniskajiem noteikumiem.
Skatīt mira mitro telpu bukletu.

Veicot iestrādi ievērot

Virsmai jābūt pārklātai ar stabilu
ūdensizturīgu /salizturīgu cementa
materiālu.

Sausa vai absorbējoša virsma jāsamitrina ar
ūdeni vai 4180 primer šķīdumu.

Sienu/grīdu salaidumu vietās pielietot
sealband armējošo lentu, to nepielieto ūdens
rezervuāros.

Armējošā lenta sealband jāpārklāj ar 4650
aquastop flexible.

Lai pārklājums būtu kvalitatīvs, patēriņam
jābūt ne mazākam par 1 - 1,25 kg/m² vienā
kārtā, klājot ar otu vai rulli.

Kad pirmā kārta apžuvusi,otro uzklāj,
paredzot kopējo parēriņu 2,2 - 2,5 kg/m².

Baseinos, kur spēcīgs ūdens spiediens,
materiāls jāklāj biezākā kārtā, vismaz
3,0 kg/m².

Aquastop flexible slānis jāpārklāj ar nobeiguma pārsegumu pēc 3 - 7 dienām.

Virsmu var flīzēt 20 - 30 stundas pēc 4650
uzklāšanas.

Flīžu līmēšanai rekomendējam izmantot mira 3130 superfix vai mira 3250 superplanfix (horizontālām virsmām).
Šuvju aizpildīšanai peldbaseinos un rūpnieciskajās zonās šuvju izturībai pret skābju iedarbību rekomendējam
mira cempac.

Tehniskie rādītāji
4650 aquastop flexible sausajā maisījumā ietilpst speciāls cements, smiltis, piedevas.

Blīvums:

1,5 kg/dm³

Kvalitāte: EN 14891

CMP

Izstrādes laiks:

3 stundas

Žūšanas laiks tālākai apstrādei:

20 -30 stundas

Virsma gatava slodzēšanai:

7 dienas

Ieteicamā iestrādes temperatūra:
(virsmai,ūdenim,mausījumam)

10º - 25ºC

Patēriņš:
2 kārtas
3 kārtas

Pirms uzsākt flīzēšanas
darbus, iepazīstieties ar
mira bukletu:

”Viss par flīzēšanu”

2,2-2,5 kg /m2
3,0 kg /m2

mira produkti atvieglo darbu
Viss par sienu un gr¥du
fl¥zï‰anas darbiem
Pamatnes sagatavo‰ana/dens hidroizolÇcija
Fl¥Ïu l¥mes
Fl¥Ïu ‰uvju masas
Instrumenti
Fl¥Ïu t¥r¥‰ana un kop‰ana

mira piedāvā pilnu materiālu iestrādes programmu
kā profesionāļiem, tā individuālajiem būvētājiem.
mira produkti pieejami ērtā iepakojumā ar
pievienotiem aprakstiem par to pareizu pielietojumu.

Izplatīšana un serviss

Izplatītājs:

Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup
Tel. +45 46 19 19 46 · Fa× +45 46 19 20 21
Email: info@mira.eu.com · www.mira.eu.com
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mira ražotos būvmateriālus iespējams iegādāties
visos lielākajos būvmateriālu veikalos.
(www.mira.lv)

