hidroizolācija

4630 aqua-flex
2K membrāna
2-komponentu materiāls uz cementa bāzes,veido elastīgu
membrānu,paredzēts gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem.
Piemērots hidroizolācijas ierīkošanai vannas istabās, dušas
telpās, industriālajās virtuvēs, terasēs, balkonos u.c.

 Materiāls noturīgs pret ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem,

ko pielieto pārtikas apstrādes telpās un peldbaseinu vidē.

 Laba saķere ar visām stabilām minerālu virsmām.
 Veido ideālu pamatvirsmu keramisko flīžu pārklājumam.

4630 aqua-flex 2K membrāna ir piemērots hidroizolējošs pārklājums mitrās telpās, - vannas istabās mājās un sabiedriskās
ēkās, pārtikas rūpniecībā, industriālajās virtuvēs, arī terasēs un
balkonos uz betona virsmām un tamlīdzīgi.
4630 aqua-flex 2K membran ir iepakots 10 kg spaiņos.
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Pielietojums
✔

Sienas

✔

Grīdas
Peldbaseini

✔

Sabiedriskās dušas telpas

✔

Pārtikas produktu
apstrādes telpas

✔

Balkoni

✔

Terases

✔

Iekšdarbi

✔

Ārdarbi

Pamatvirsmas
✔

Betons

✔

Izlīdzinātāji

✔

Betona elementi

✔

Apmestas mūra virsmas

hidroizolācija
Produkta apraksts
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Sekojiet instrukcijām uz grunts iepakojuma.

2-komponentu,uz cementa bāzes, veido elastīgu hidro-

Ja pastāv plaisāšanas risks, piemēram, šuvju vietās, grīdu

izolējošu membrānu uz stabilām, minerālām virsmām.

/ sienu stūros un līdzīgi, tad nepieciešams pielietot mira
4526 safecoat band vai vapourband lentu. Mira 4526
safecoat vai 4502 vapourband iestrādā tieši mitrā masā

Tehniskie dati

un pārklāj pēc tam ar 4630 aqua-flex 2K nākošo slāni.

Blīvums

1,5

Produkta klase. EN 14891

Izmantojiet mira vapourband izolējot balkonus un terases.

CM02P

Iestrāde

Pamatojoties uz EN 14891 produkts ir
hidroizolējošs pie min. slāņa

1,5 kg/m2

elastīgs pie min. slāņa

2,0 kg/m2

Deformācija

min 0,75 mm

Izstrādes laiks

1–2 h

Sauso maisījumu rūpīgi samaisa ar šķidro komponentu.
Izmantojot spirālveida mikseri maisa vismaz 2 minūtes,
līdz java ir viendabīga un bez kunkuļiem. Iestrādāt ar
īsspalvainu rullīti / otu vai pulverizatoru. Izsmidzinot, ir
ieteicams izlīdzināt virsmu ar otu. Klājot 1–2 slāņus, patēriņam jābūt min. 1,5–2,0 kg/m2 vannas istabās ,un min. 2

Žūšanas laiks 18°C
Virsma sausa,nākošā slāņa uzklāšanai

2–3 h

Tālāka virsmas apstrāde

6h

Pilna slogošana

7 dienas

Ieteicamā darba temperatūra
(sausais maisījums un ūdens)

10-20°C

slāņus, lai kopējais patēriņš būtu 2,2–3,0 kg/m2 - terasēm,
balkoniem, lielās virtuvēs un pārtikas pārstrādes telpās .
Patēriņš ir atkarīgs no virsmas gluduma. Katram
slānim ļauj nožūt, pirms klāj nākamo kārtu . Uzklātā
membrāna jāsargā no lietus / ūdens vismaz vienu dienu.
Apjomi, kur paredzama intensīva kustība, membrānas
virsma jāpārklāj ar keramikas flīzēm vai līdzīgu izturīgu

Patēriņs
Mitrā telpa (1-2 slāņi)

1,5–2,0 kg/m2

Uz balkoniem, virtuvēs (2-3 slāņi)

1,8–2,5 kg/m2

Publiskās mazgāšanās telpas un lielas
virtuves grīdas, balkoni utt.

2,2–3,5 kg/m2

virsmas pārklājumu.
Gadījumā, ja membrānu klāj āra apjomā virs siltām
telpām ,tajā jāiestrādā mira 4500 vapourmat audums, lai
izvairītos no plaisām.

Darba drošība

Pielietojuma jomas
Piemērots visa veida stabilām betona virsmām mitrās
telpās, vannas istabās, mājās, industriālajās virtuvēs,

MALkods 00-1 (1993)
4630 aqua-flex 2K membrāna uz speciālā cementa

sabiedriskajās telpās, kā arī uz terasēm un balkoniem.

bāzes,nav nepieciešams drošības marķējums.

Piemērots arī kā materiāls virsmas aizsardzībai pret

Lūdzu, skatiet DDL.

mitruma iedarbību betona konstrukcijām, fasādēm,
skursteņiem un pamatiem. Peldbaseiniem izmantot
mira 4650 Aqua stop flexible.

Iepakojums
10 kg plastikāta spaiņi.

Pamatvirsmas
Betons, apmetums un tamlīdzīgas virsmas uz minerālu

Transportēšana un uzglabāšana

bāzes.

Uzglabāt un transportēt sausumā. Produkts atbilst

Virsmas sagatavošana

datuma neatvērtā iepakojumā. Var izmantot arī turp-

Nodrošināt, lai virsma ir stabila un bez drūpošām

ilgāks cietēšanas laiks.

tehniskajām specifikācijām, min 12 mēneši no ražošanas

daļiņām. Robus un plaisas nepieciešams remontēt ar
ūdensizturīgu javu / apmetumu. Pamatvirsmai jābūt
bez netīrumiem, eļļainām vielām, krāsas, līmes atliekām,
utt. Sausas un absorbējošas pamatnes jāgruntē ar 4180
primer, pirms 4630 aqua-flex 2K membrānas uzklāšanas.

Mira Ehitusmaterjalid OÜ

Segu 8, Saue 76505 Harjumaa, Eesti

māk, tomēr var mainīties produkta īpašības., piemēram,

Tirdzniecība
mira produkti nopērkami būvmatriālu veikalos visā
valstī.
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