
mira spetsiaalne pigmenteeritud kvartsjahu si-
saldusega nakkekrunt aluspinna kruntimiseks 
enne polümeersete, silikaat- ja  silikoon- vii-
mistluskrohvide pealekandmist.

Kasutatakse erinevate aluspindade (mineraalsed  paht-
lid ja krohvid,  kipsplaatpinnad, betoon, polümeer-
katted, mira 5300 netfix, jm)  nakkuvuse parandami-
seks enne polümeerkrohvide (mira 5370 kratz, mira 
5360 reibe), silikaatkrohvide (mira 5460 reibe, mira 
5470 kratz) ja silikoonkrohvide (mira 5560 reibe , mira 
5570 kratz) pealekandmist.
Sobib kasutada miratherm soojusisolatsiooni liitsüs-
teemide (SILS) nakkekrundina  aluspinna mira 5300 
netfix peal.
Toode on kasutusvalmis, vajadusel lisada veidi  (mitte 
üle 10 %) vett.
mira 5335 quartz grund toonida sama värvi kui krohvi-
kiht.
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Kasutuskohad
 ✔ siseseinad
 ✔ välisseinad
 ✔ miratherm

Aluspind
 ✔ betoon
 ✔ tsementkrohv
 ✔ lubi-tsementkrohv
 ✔ kipsplaat
 ✔ mineraalne seinapahtel
 ✔ polümeerne seinapahtel
 ✔ mineraalne fassaadipahtel
 ✔ polümeerne fassaadipahtel
 ✔ mira 5300 netfix

Omadused
 ✔ leeliskindel
 ✔ kvartsjahu sisaldusega
 ✔ hea nake mineraalsete ja 
poorsete aluspindade

 ✔ valge,toonitav, vt mira vär-
vikaarti

 ✔ veeauru läbilaskev
 ✔ vihmakindel
 ✔ kõrge ilmastikukindlusega
 ✔ lihtne kasutada

miratherm®



Tehnilised andmed
Sideaine akrüüipolümeer

Erikaal ca 1,5 g/cm3

Värvus valge

Toonimine vt. mira värvikaarti

Lahusti vesi

Pakend 10 l plastämber

Kulu ca 0,25 l/m2

Aluspinna ettevalmistus 

Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, ilma mustuse-
ta, kandev. Soolad, hallitus, vetikad vm aluspinna naket 
halvendavad tegurid eelnevalt vastavalt eemaldada või  
töödelda. Väga imavad ja tolmavad aluspinnad  kruntida 
sügavimmutuskrundiga  mira 5050 tiefgrund.  Mittetolmava 
aluspinna ja mira 5300 netfix puhul pole sügavimmutust 
vaja kasutada. Mineraalne pahtel ja mira 5300 netfix pea-
vad olema kuivanud vähemalt 2 päeva (niiskel ja külmal ajal 
kauem) , polümeersed aluspinnad peavad olema kuivanud 
enne nakkekrundi mira 5335 quartz grund pealekandmist.  

mira 5335 quartz grund peab olema toonitud samasse tooni 
kui viimistluskrohv, et vältida krundi tooni läbikumamist 
viimistluskihist. 

Juhul, kui mira 5300 netfix on olnud kaua  ilma kattekihita,  
puhastada määrdunud pind vastavate fassaadipuhastus-
ainetega ja surveveega. Lasta kuivada ning katta seejärel 
nakkekrundiga mira 5335 quartz grund.  

Kasutamine
Õhutemperatuur nakkekrundi  mira 5335 quarz geund pea-
lekandmiseks peab olema  vähemalt +6 ºC (aluspind ja õhk).  
Vältida liiga kõrget temperatuuri ning otsest päikesekiirgust. 
Teha vajalikud katmistööd.

Kanda pinnale harja, rulli või pihustiga. Pihustamisel kasuta-
da 0,66-0,79 mm otsikut, pihustada survetugevusega 160-
180 bar 40-80º nurga all

Krundi kuivamisaeg sõltub temperatuurist, tuulest, õhuniis-
kusest. Tingimustel +20ºC/65 % kuivab krunt  puutekuivaks 
ca  30 minutiga. Läbikuivamine kestab 0,5-2  päeva. Kõrge 
suhteline õhuniiskus ja madal temperatuur pikendavad 
kuivamisaega. Kuivamisajal kaitsta pinda sademete ja kül-
mumise eest. 

Tööriistad puhastada kohe peale kasutamist veega. Krohvi 
sattumisel muudele dekoratiivpindadele koheselt pesta 
puhta veega. 

Ladustamine ja transport
Hoida jahedas, kaitsta külmumise eest. Peale avamist sul-
geda kaas õhukindlalt. Avamata pakend on kasutuskõlblik  
vähemalt 1  aasta.

Tootjapoolne hoiatus
Hoida laste eest. Silma sattumise korral, loputada koheselt 
rohke puhta veega. Mitte tühjendada äravoolu, kanalisat-
siooni ega maapinnale. Käsitleda ettevaatlikult, nagu teisi 
kemikaale sisaldavaid ehitusmaterjale.
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