
Tarind
 Põrand

✔  Sein

✔  Lagi

✔  Kuiv ruum

✔  Märg ruum

 Bassein, rõdu

✔  Sisetingimustes

✔  Välitingimustes vertikaalpinnal

Aluspind
✔  Betoon

✔  Kergbetoon

✔  Kergbetoonist seinaplokk

✔  Müüritis

✔  Põranda tasandussegu

 Köetav põrand

✔  Krohv

 Kipsplaat

✔  Stabiilne aluspind

 Keraamika

 Puit

 Värv

Kihi paksus
✔ 	2 – 10 mm

6810 cemplaster
Niiskuskindel seinade ja lagede täitepahtel, 
kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides.

• Kasutatav 2 – 10 mm kihina

• Lihtne kasutada

• Tulemuseks valmis pind

• Lagedele ja seintele

• Kuivades ja märgades ruumides

6810	cemplaster	on	kasutatav	mineraalsetel	aluspindadel	nagu	
betoon, kergbetoon, tellised ja kergplokid ja tsementkrohv.

6810	cemplaster	sobib	nii	lauspahtelduseks	kui	ka	
parandustöödeks.

6810	cemplaster	annab	sileda	viimistletud	pinna.

6810	cemplaster	on	saadaval	25 kg paberkotis.
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Toote kirjeldus
Hall, tsemendi baasil niiskuskindel täitepahtel 
mineraalsete aluspindade tasandamiseks.

Tehniline teave

Toote	klass	EN	998-1	järgi GMP

Tuletundlikkus F

Survetugevus CS IV

Kapillaarne veeimavus W0

Kasutusaeg 4 h

Tardumisaeg	18°C 48 h

Soovituslik töötemperatuur 10 – 20 °C

Kihipaksus

Lauspahteldades 2 – 10 mm

Kohtparandades 2 – 30 mm

Kulu	1 mm	kihi	kohta 1,3 kg / m²

Vaata lisaks toimivusdeklaratsiooni DoP

Kasutusala
Sobib seintes ja lagedes olevate aukude ja pragude 
täitmiseks ning laustasanduseks. Nii märgades kui 
ka	kuivades	ruumides	kasutades	annab	mira	6810	
cemplaster	sileda	viimistletud	pinna.

Aluspind
6810	cemplaster	sobib	kasutamiseks	betoonil,	
kergbetoonil, tellisseintel ja muudel sarnastel 
mineraalsetel pindadel.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema kuiv, sidus, puhas rasvast, tolmust 
ja muust mustusest. Tsemendipiim, lahtised osakesed 
ja	nõrgad	kohad	eemaldada.	Puhastada	mira	7110	base	
cleaneriga,	kasutades	survepesurit	või	muud	tõhusat	
meetodit.

Kruntimine
Betoonpinnal	kasutada	mira	4180	primer	kruntainet,	
mis	sõltuvalt	betooni	poorsusest	lahjendada	1 – 3 osa 
veega.	Mittepoorsel	pinnal	kasutada	4140	contact	
primer krunti. Krunt kanda pinnale harjaga ja hõõruda 
sisse.

Kasutamine
25 kg	pulbrit	segada	6,5	liitri	puhta	veega.	Parima	
tulemuse saamiseks segada segumiksriga aeglaste 
pööretega kuni mass on ühtlane. Valmissegatud mördil 
lasta	15	minutit	seista	ja	segada	uuesti	läbi,	misjärel	on	
6810	cemplaster	valmis	kasutamiseks.
Segu on kasutav 4 tunni jooksul pärast valmissegamist 
temperatuuril	10 – 20 °C.
Pahtel	kanda	aluspinnale	pahtlilabidaga	2 – 10 mm	
paksuse kihina. Liigne pahtel eemaldada pahtlilabidalt, 
panna tagasi seguämbrisse, segada läbi ja kasutada 
uuesti. Pinnale kantud kihti tuleb kaitsta liigse 
kuivamise eest ja vajadusel niisutada veega.
Mitmes kihis kandmisel peab enne järgmise kihi 
paigaldust olema eelmine kiht piisavalt kuivanud.
Alates 48 tunni möödumisest võib pinda värvida leelist 
taluva värviga ning katta tapeedi, plaatkatte ja muu 
taolisega.

Ohutusnõuded
Toode sisaldab tsementi. Rakendada 
tsemendikäitlemise	erinõudeid.	6810	cemplaster	
kroomi	neutraliseeritus	on	tagatud	12	kuu	jooksul	
tootmiskuupäevast. Vaata ohutuskaarti.

Pakend
6810	cemplaster	on	saadaval	25 kg plastiktugevdusega 
paberkotis.

Ladustamine ja transport
Ladustada ja transportida kuivas. Toote omadused on 
garanteeritud	12	kuu	jooksul	tootmiskuupäevast.	Toode	
on kasutatav ka hiljem, kuid selle omadused võivad olla 
muutunud	–	näiteks	pikenenud	kivinemisaeg.

Müük
mira tooteid müüakse ehitusmaterjalide kauplustes üle 
Eesti.
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