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4630 aqua-flex 2K membran

Käyttökohteet
✔

Seinät

✔

Lattia
Uima-altaat

✔

Julkiset märkätilat

✔

Ruokateollisuus

✔

Parvekkeet

✔

Terassit

✔

Sisätilat

kylpylätiloissa

✔

Ulkotilat

alustoihin

Alustat

2-komponenttinen sementtipohjainen joustava vedeneriste
sisälle ja ulos, märkätiloihin, teollisuuskeittiöihin, terasseille,
parvekkeille jne.

 Kestää hyvin yleisiä kemikaaleja ruokateollisuudessa ja
 Hyvä tartunta kaikkiin mineraalipohjaisiin kiinteisiin
 Täydellinen alusta keraamisille laatoille
4630 aqua-flex 2K vedeneriste soveltuu märkätiloihin, ruokateollisuuteen, teollisuuskeittiöihin, terasseille ja parvekkeille
betonialustoille tai vastaaville.
4630 aqua-flex 2K vedeneriste on saatavilla 10kg pakkauksissa.

✔

Betonilattiat

✔

Tasoitteet

✔

Betonielementit

✔

Muuraukset
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Tuotekuvaus

mira 4502 vapourbandilla. mira 4526 safe coat ja mira

2-komponenttinen, joustava sementtipohjainen vedene-

2K vedeneristeeseen ja päälle levitetään vielä yksi kerros.

riste mineraalipohjaisen alustan vedeneristämiseen.

4502 vapourband asennetaan märkään 4630 aqua-flex
Parvekkeilla ja terasseilla käytä mira 4502 vapourbandia.

Tekniset tiedot

Asennus

Tiheys

1,5

Tuoteluokka EN 14891

CM02P

EN 14891 mukaisesti tuote on

Jauhe sekoitetaan nesteeseen. Sekoita spriraalin mallisella vispilällä vähintään kahden minuutin ajan, kunnes
massa on kokonaan sekoittunut eikä siinä ole paakkuja.
Levitä lyhytkarvaisella telalla, harjalla tai ruiskulla.

vedenkestävä kun käytetään min.

1,5 kg/m2

Ruiskun jälkeen suositellaan tuoreen eristeen tasoitta-

joustava kun käytetään min.

2,0 kg/m2

mista. Märkätiloissa levitä 1–2 kerrosta kunnes kulutus

Deformaatio

min 0,75 mm

Käyttöaika

1–2 h

on 1,5–2,0 kg/m2. Terasseilla, parvekkeilla suurkeittiöissä
ja teol- lisuustiloissa levitä vähintään 2 kerrosta kunnes
kulutus on 2,2–3,0 kg/m2. Kulutus riippuu alustan tasaisuudesta. Jokaisen kerroksen täytyy olla kuiva ennen

Kuivumisaika 18°C
Pintakuiva, seuraava kerros

2–3 h

Laatoituskuiva

6h

Täysi kuorma

7 päivää

Suositeltu työskentelylämpötila
(jauhe ja neste)

10-20°C

seuraavan asennusta.
Tuore vedeneriste pitää suojata sateelta ja vedeltä
vähintään vuorokauden. Raskaan kulutuksen tiloissa
vedeneriste pitää suojata keraamisilla laatoilla tai vastaavilla kulutusta kestävillä päällysteillä. Jos vedeneristys
tehdään ulkotilassa lämpimän tilan yläpuolelle, mira
4500 vapourmat pitää asentaa vedeneristyskerrokseen.

Kulutus
Märkätilat (1-2 kerrosta)

1,5–2,0 kg/m2

Julkisten pesuhuoneiden ja suurten
keittiöiden seinät

1,8–2,5 kg/m2

Parvekkeet, teollisuuskeittiöt (2-3 kerrosta)

2,2–3,5 kg/m2

Käyttöturvallisuus
MALkode 00-1 (1993)
4630 aqua-flex 2K vedeneriste pohjautuu speciaali
sementtiin eikä siltä vaadita turvamerkintöjä. Katso lisää

Käyttöala

käyttöturvatiedotteesta.

Soveltuu kaikille kiinteille sementtipohjaisille alustoille
märkätiloissa, keittiöissä, teollisuudessa, terasseissa ja
par- vekkeissa. Soveltuu myös betonin, julkisivujen, savupiippu- jen ja perustusten alustan suojaukseen. Uimaaltaissa käytä mira 4650 aquastop flex-vedeneristettä.

Alustat

Pakkaus
10 kg muoviastia.

Varastointi ja kuljetus
Varastointi ja kuljetus kuivassa. Tuotteen tekniset omi-

Betoni, tasoitteet ja vastaavat mineraalipohjaiset alustat.

naisuudet säilyvät vähintään 12 kuukautta tuotantopäivästä avaamattomassa pakkauksessa. Voidaan käyttää
myös tämän jälkeen, tekniset ominaisuudet voivat

Alustan esikäsittely

muuttua esim. kuivumisaika pitenee.

Varmista että alusta on kiinteä eikä siinä ole irtoavia
osia. Reiät, halkeamat ja vastaavat korjataan vedenkestävällä laastilla tai tasoitteella. Alustan tulee olla puhdas
pölystä, öljystä, rasvasta, maalista jne. Kuivat ja imevät
alustat pri- meroidaan mira 4180 primerilla ennen 4630

Myynti
Mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikeliikkeissä ja
keraamisten laattojen erikoisliikkeissä kautta maan.

aqua-flex 2K vedeneristeen asennusta. Katso primerin
asennusohjeet pakkauksesta. Lattia- ja seinärajat, nurkat
ja saumat tiivi- stetään mira 4526 safe coat nauhalla tai
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