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idaus sienoms
išorės sienoms
miratherm sistema

Pagrindai
betonas
cementinis tinkas
kalkinis tinkas
gipso plokštė
polymerinis glaistas
mineralinis fasado tinkas
polimerinis fasado tinkas
mineralinis fasado gaistas
mira 5300 netfix

Savybės

5335 quartz grund
Specialus, sukibimą gerinantis gruntas pagrindams gruntuoti prieš mineralinių ir polimerinių
tinkų naudojimą. Fasadų šiltinimo sistemos miratherm produktas.
mira 5335 quartz grund skirtas pagerinti ir užtikrinti
patikimą sukibimą tarp mira mineralinio ar polimerinio
fasado tinko ir mira 5300 netfix.
Produktas yra paruoštas naudoti, jei būtina, galima praskiesti iki 10 % vandens.
mira 5335 quartz grund rekomenduojame tonuoti ta pačia
spalva, kokia ir bus galutinė fasadinio tinko ar dažų

atsparus šarmams
puikus sukibimas su mineraliniais ir absorbuojančiais
paviršiais
sukuria puikų pagrindą sukibimui su polimeriniais tinkais
skiedžiamas vandeniu, be
tirpikliųi
su kvarciniu užpildu
atviras vandens garų difuzijail
didelis atsparumas atmosferos
poveikiams
lengvai dengiasi
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Techniniai duomenys
Rišiklis
Tankis

acrylo polymerai
apytiksl. 1,5 g/cm³

Spalva

balta, gali būti tonuota pagal mira
colour paletę

Tirpiklis

vanduo
10 L plastikinis kibiras

Pakuotė

Sąnaudos

apie 0,25 l/m2, tikslias
sąnaudas nustatoma bandymo metu
ant konkretaus paviršiaus

Temperatūra
Žemiausia oro, pagrindo ir mira 5335 quartz grund
temperatūra turi būti +6°C visu darbo ir džiūvimo metu.

Sunaudojimo laikas
Sumaišytas, skiestas produktas turi būti sunaudotas tą
pačią dieną.

Džiūvimo laikas

Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti stabilus, sausas, tvirtas, nuvalytas nuo
dulkių, riebalų,tepalo ir t.t. Atitrupėjusios pagrindo dalys
turi būti pašalintos, po to užtaisytos ir suremontuotos iš
naujo. Smarkiai įgeriančius arba kalkėtus pagrindus reikia
gruntuoti mira 5050 tiefgrund. mira 5300 netfix ir kitų
nekalkėtų paviršių gruntuoti nėra būtina.
Mira 5335 quartz grund gruntuokite ant mira 5300 netfix
jam išdžiūvus po 2 dienų ir tik ant švaraus pagrindo. 5335
quartz grund rekomenduojame naudoti tonuotą ta pačia
spalva kaip ir galutinis fasado tinkas.
Jei 5300 netfix buvo užteptas ir neaptinkuotas ilgesnį
laiką, paviršių prieš gruntuojant būtina nuplauti fasado
valymui skirtomis priemonėmis ir aukšto slėgio vandens
srove, o dengti su mira 5335 quartz grund tik paviršiui
pilnai išdžiūvus.

Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, vėjo,
drėgmės. Esant 20 C temp. ir 65% drėgmei gruntas
per maždaug 30 min apdžiūsta ir pasidaro nelipnus.
Džiūvimas trunka 0,5-1 dienos, šaltas ir drėgnas oras prailgina džiūvimo laiką. Visu džiūvimo metu paviršių reikia
apsaugoti nuo užšalimo ir kritulių.

Įrankių valymas
Įrankiai turi būti nuplaunami vandeniu nedelsiant po naudojimo.

Transportavimas ir sandėliavimas
Laikyti vėsioje, sausoje patalpoje, saugoti nuo užšalimo.
Po atidarymo, sandariai uždarykite pakuotės dangtį.
Nepažeistoje ir neatidarytoje gamintojo pakuotėje galima
sandėliuoti min. 1 metai nuo pagaminimo datos.

Darbas

Darbo sauga
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei pateko į
akis, nedelsiant gerai praplaukite dideliu kiekiu švaraus
vandens. Neišpilti į kanalizaciją, vandentieki ar ant žemės.
Kaip ir su bet kuriuo kitu cheminiu ir statybos produktu,
dirbkite atsargiai.

Maišymas
mira 5335 quartz prieš darbą rekomenduojame
permaišyti, jei reikia, galima praskiesti iki 10 % vandens.
Maišymui rekomenduojame naudoti elektriniu lėtaeigį
klijų maišytuvą.

R36/37/38, S2, S24, S25, S29.

Tepimas
Patogiam ir greitam dengimui ant pagrindo naudokite
teptuką, vvolelį arba purkštuvą. Jei purškiama, naudokite
antgalį 0,66-0,79 mm, slėgį 160-180 bar ir purškite 40-80
kampu.
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