
Tarind
✔  Põrand

✔  Sein

✔  Kuiv ruum

✔  Märg ruum

 Bassein

✔  Sisetingimustes

✔  Välitingimustes

Aluspind
✔  Betoon

✔  Kergbetoon

✔  Põranda tasandussegu

 Köetav põrand

✔  Stabiilne aluspind

✔  Krohv

✔  Puit

✔  Vana värv

✔  Vana keraamika

 Laagidel põrand

Kihi paksus
✔ 	0,5 – 30 mm

✔ 	30 – 50 mm	segatuna	liivaga

6950 expres
Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud, 
kiirkivinev parandussegu seintele ja põrandatele 
märgades ning kuivades ruumides.

• Sobib parandustöödeks ja kallete ehitamiseks

• Kiirkivinev

• Kohtparanduseks ja laustasanduseks

6950 expres on keemilise tsemendi baasil, veekindel, kiirkivinev 
parandus- ja tasandussegu trepiastmete, mademete jms 
paranduseks ja kallete ehitamiseks.

6950 expres sobib kasutamiseks erinevatel aluspindadel nagu 
betoon, tasandusvalu ja keraamilised plaadid.

6950 expres on saadaval 15 kg paberkotis.
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Toote kirjeldus
Tsemendi baasil kiirkivinev veekindel kuivsegu.

Tehniline teave

Toote klass EN 13813 järgi CT-C25-F6

Erikaal märjalt 1700 kg / m³

Kasutusaeg 15 – 20 min

Tardumisaeg 18°C

Kergemaks koormuseks 45 – 60 min

Edasiseks töötluseks 1 – 3 h

Täiskoormuseks 7	päeva

Töötemperatuur

Soovituslik 10 – 20 °C

Minimaalne 6 °C

Kihipaksus 0,5 – 30 mm

Kulu	1 mm	kihi	kohta 1,7 kg / m²

Vaata lisaks toimivusdeklaratsiooni DoP

Kasutusala
Sobib tasandamiseks ja kallete ehitamiseks märgades ja 
kuivades ruumides, samuti parandustöödeks ja treppide 
ehitamiseks. Välistingimustes kasutades katta kindlasti 
mira 4630 aqua-flex 2K või 4650 aqua-stop
flexibel veetõkkemördiga.

Aluspind
6950 expres sobib kasutamiseks betoonpindadel, 
tasandusvalul ja kergbetoonil.

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

Kruntimine
Kruntimine ei ole tavaliselt vajalik, kuid väga poorsete 
pindade puhul kasutada mira 4180 primerit.

Kasutamine
15 kg	pulbrit	segada	3,8 – 4,2	liitri	puhta	veega.	Parima	
tulemuse saamiseks kasutada segumiksrit või pumpa 
vähemalt 2 minutit, kuni mass on ühtlane.
Segu	on	kasutav	15 – 20	minuti	jooksul	pärast	
valmissegamist	temperatuuril	10 – 20 °C.
Kanda pinnale segukammi või pahtlilabidaga. 6950 
expres on hästi töödeldav ja stabiilne ning ei vaja 
toestamist.
Olenevalt õhutemperatuurist ja -niiskusest on pind 
valmis	kergemaks	koormuseks	45 – 60	minuti	pärast.	
Edasine	pinnatöötlus	võib	alata	1 – 3	tunni	möödudes.	
Välistingimustes kasutada veetõkkeks mira 4630 
aqua-flex 2K või 4650 aqua-stop flexibel veetõkkemörti. 
Kui pind kaetakse niiskustundliku või veeaurutiheda 
kattega, tuleb niiskusel lasta täielikult välja kuivada. 
Kihipaksusel	üle	30 mm	lisage	mördile	kuni	25 %	liiva	
teraga	0 – 4	mm.	Maksimaalne	kihipaksus	50 mm.

Ohutusnõuded
Toode sisaldab tsementi. Rakendada 
tsemendikäitlemise erinõudeid. 6950 expres 
kroomi neutraliseeritus on tagatud 12 kuu jooksul 
tootmiskuupäevast. Vaata ohutuskaarti.

Pakend
6950 expres on saadaval 15 kg paberkotis.

Ladustamine ja transport
Ladustada ja transportida kuivas. Toote omadused on 
garanteeritud 6 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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