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Tippklassi segud ja veetõkked



 • asutati Taanis aastal 1959, mil hakati tootma fassaa-
dikrohve. Turu nõudlusele vastates lisandus tooteva-
likusse üha enam plaatimissegusid, vuugitäiteid jms 
märja ruumi ehituseks vajalikku.  
 • 1994. aastal alustas mira müügitegevust Eestis. 
 • 1998. aastal alustas mira Eestis tootmist. Eesti on 
meie koduturg, üle poole toodangust aga tarnime 
oma headele naabritele Lätis, Leedus ja Soomes.

Pingutame iga päev koos Taani, Rootsi ja Norra 
kolleegidega, et meie tooted oleksid klientidele 
võimalikult hõlpsad kasutada ning tulemus kaua-
kestev, tervislik ja nägus. Moodsad laborid tagavad 
mira toodete ühtlase kvaliteedi ning nõustavad 
kliente keerulisemate küsimuste korral.  
Korrektne dokumentatsioon, lihtsad  
arusaadavad kasutusjuhised, ajakohane  
tooteinfo ning asjatundlik klienditugi  
on sama olulised kui toodete kvaliteet.
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Mira Low Dust
Kuivsegud sisaldavad tsementi ja muid väga 
peeneid osiseid, mis kipuvad kergesti lenduma. 
Seda nii kuivsegu valamisel kotist segamisa-
numasse, segamise ajal kui ka tühje kotte 
käideldes. Õhku paiskunud tolm püsib seal kaua, 
muutes töökeskonna ebameeldivaks ja mustaks. 

Paljud mira plaatimissegud ja põrandasegud  
on toodetud nn Low Dust tehnoloogiaga,  
st segud on vähetolmavad. Nii saame muuta  
Teie töökeskonna puhtamaks ja meeldivamaks. 
Kõik Low Dust tehnoloogiaga toodetud segud 
on ka vastava embleemiga selgelt märgistatud.

EC 1 Emicode
Puhas sisekliima on hea Sinu tervisele!

Siseõhu puhtus on oluline, pidage seda silmas 
ka valides põrandakatet, liimi, tasandussegu 
või muud ehitusmaterjali. Kes soovib parimat, 
eelistagu alati EMICODE® EC1PLUS kvaliteedi-
märgiga tooteid.

EMICODE® on kontrollsüsteem, mis tunnustab 
kaasaegseid, lahustivabasid ja madala emissioo-
niga ehitusmaterjale.

Tooted, mis kuuluvad klassi “very low emission” 
ja kannavad EC1PLUS märki, tagavad võimalikult 
puhta ning tervisliku sisekliima.

M1 sertifikaat
M1 märgistus on vabatahtlik emisiooniklassi 
märgistus Soomes. M1 märgistusega tooted vas-
tavad M1 emissiooniklassi nõuetele. Emissiooniks 
loetakse kahjulike lenduvate ainete eraldumist 
toote pinnalt kasutamise ja ekspluatatsiooni ajal. 

Tooted jaotatakse kolme klassi, millest M1 on 
kõrgeim võimalik. M1-klassi tooted ei eralda õhku 
lenduvaid kahjulike aineid ja lõhnu või eraldavad 
neid väga väikeses koguses.

ETAG 022
mira veetõkkesüsteemid on saanud Euroopa 
tehnilise hinnangu ETA. Kogu toodete komplekti 
toimivus on katsetatud ja tagatud.

Süsteemide eeldatav eluiga on minimaalselt 25 
aastat.

Sertifikaat näitab toote / süsteemi püsivat 
kvaliteeti.

Ilma sertifikaadita puudub õigus veetõkete CE 
märgistuseks.
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Aluspinnalt tuleb eemaldada tolm ja 
lahtised osakesed ning naket halven-
davad ained (õli, rasv jms). Praod tuleb 
lahti kraapida ja täita sobiva mördiga. 
Kui see on tehtud, tuleb pind puhas-
tada tolmuimejaga ning kruntida. 
Krunt sulgeb aluspinna poorid ning 
vähendab selle veeimavust. Lisaks 
tagab kruntaine hea nakke aluspinna 
ja peale kantava kihi vahel. 

4180 primer
Kruntimiseks sobib enamasti 
nakkedispersioon mira 4180, mis lah-
jendatakse veega vastavalt aluspinna 
poorsusele. Puitpindadel kasutatakse 
4180 primer kontsentraati, et vältida 
puitu liigse vee viimist. Mineraalsetel 
pindadel lahjendatakse 4180 primer 
veega. 4180 primer nakkedispersioo-
nile on lisatud kollast pigmenti, mis 
hõlbustab krunditud ja kruntimata 
alade visuaalset eristamist. 4180 pri-
mer nakkedispersioon kuivab kiiresti 
ja sobib kasutamiseks nii sise- kui ka 
välispindadel.

4140 contact primer
Mittepoorsetel aluspindadel, nagu 
vana värv, roostevaba metall, glasuur, 
poleeritud pinnad jms, on nakke-
dispersiooni asemel õige kasutada 
kahekomponentset kontaktkrunti 
mira 4140 contact primer. Viimane 
nakkub väga hästi aluspinnaga ning 
tekitab hea kontaktpinna järgnevale 
kihile. Lisaks üldotstarbelistele 
nakkedispersioonile ja kontakt-
krundile on mira valikus mitu kindla 
otstarbega kruntainet.

4410 vapourstop
mira 4400 multicoat veetõkke-
süsteemi kuulub eriline, väga 
suure veeaurutakistusega auru-
tõkkekrunt mira 4410 vapourstop. 
Aurutõkkekrundi kandmisel mira 
4400 multicoat veetõkke alla, saame 
veetõkkesüsteemi veeaurupidavust 
kordades tõsta. See on väga oluline 
avalikes pesuruumides ja vastu välis-
seina olevatel märja ruumi seintel.

KRUNTAINED
Aluspinna korralik ettevalmistus  
on väga oluline, et töö õnnestuks.

5335 quartz grund
miratherm fassaadisüsteemi 
tooteperes on spetsiaalne toonitav 
krunt 5335 quartz grund, mis sobib 
kasutamiseks miratherm fassaadi-
süsteemis dekoratiivkrohvide all, 
ning mis toonitakse alati krohviga 
ühte tooni.

4170 decor primer
Enne eri tooni peeneteralise deko-
ratiivpahtli mira 6820 micro decor 
pinnale kandmist tuleb aluspind 
kindlasti kruntida 4170 decor primer 
kruntainega.
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4170 
decor primer

6820 MICRO DECORILE

Sulgeb aluspinna poorid ning tagab 
hea nakke aluspinna ja mira 6820 
micro decor pinnaviimistluse vahel. 
 
 

KONTSENTRAAT

1 : 2 – 1 : 3
lahjendada veega

KULU

80 – 200
g / m²

TARIND
Sein
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  

OMADUSED
 • Tagab hea nakke
 • Polümeerne vedelik
 • Suleb poorid
 • Sise ja välitöödeks seinadel
 • Sobib kuiva ja märga ruumi 
 
 

KULU
Lahjendatult 80–100 g / m2
Lahjendamata 100 – 200 g / m2

KUIVAMISAEG
Edasiseks katmiseks 1 – 2 h

KASUTAMINE
Aluspind peab olema kuiv. Poorsetel 
pindadel, nagu kergbetoon, krohv jms 
kasutage 4170 decor primer lahjenda-
tuna veega suhtes 1 osa primer ja 3 osa 
vett. Vähempoorsetel pindadel lahjenda-
tuna suhtes 1 : 2 või kontsentreeritult.
Kandke pinnale pintsli või harjaga ning 
hõõruge hoolikalt aluspinnale.
Töötemperatuur 10 – 18 °C

ALUSPIND
 • Krohv
 • Betoon
 • Kergbetoon
 • Krohvitud müüritis
 • Kipskrohv / pahtel
 • Kuivkrohvplaat

4180 
primer

POORSETELE PINDADE

Nakkedispersioon poorsete pindade 
kruntimiseks enne tasandussegu, 
veetõkke, plaatimissegu vms pin- 
nale kandmist. 
 

KONTSENTRAAT

1 : 2 – 1 : 3
lahjendada veega

KULU

70 – 100
g / m²

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  

OMADUSED
 • Kollaka värvusega vedelik
 • Tagab hea nakke
 • Peenmolekulaarne
 • Süvaimenduv
 • Parandab naket
 • Suleb poorid
 • Väldib õhumulle 
 

KULU
Lahjendatult 70 – 100 g  / m2
Lahjendamata 0,1 – 0,2 l / m2

KUIVAMISAEG
Edasiseks katmiseks 1 – 2 h

KASUTAMINE
Aluspind peab olema kuiv. Imavad 
pinnad kruntida 4180 primer vahekorras 
1 osa kruntainet ja 3 osa vett. Kruntaine 
kanda aluspinnale pintsli või harjaga. 
Vähem imavad pinnad, kruntida 
lahusega vahekorras 1 osa kruntainet ja 
2 osa vett. Mitteimavatel aluspindadel 
kasutada kontsentreeritud kruntainet.
Töötemperatuur 10 – 25 ⁰C

ALUSPIND
 • Betoonpõrand
 • Krohv
 • Betoonelement
 • Puitpõrand
 • Kergbetoonist element
 • Kergbetoonist seinaplokk
 • Krohvitud müüritis
 • Kipskrohv / pahtel
 • Tsementalusel põrandasegu
 • Kipsplaat

4140 
contact primer

MITTEIMAVATELE PINDADELE

Kahekomponentne kontaktkrunt 
mitteimavatele pindadele nakkekihi 
tegemiseks enne isevalguvate 
tasandussegude, remontsegude, 
veetõkke, plaatimissegu jms  
pinnale kandmist.

KAHEKOMPONENTNE
Sideaine  

ja kõvendi

KULU

500 – 800
g / m²

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  

OMADUSED
 • Akrüüli, kiirtsemendi ja kvartsi baasil
 • Väga hea nakkega
 • Kiirkivinev
 • Tagab hea nakke
 • Suleb poorid
 • Väldib õhumulle
 • Vajab katmist 
 

KULU
Sõltuvalt aluspinnast 500 – 800 g / m2

KUIVAMISAEG
Edasiseks töötlemiseks 2 – 3 h

KASUTAMINE
Kruntimiseks peab aluspind olema 
ettevalmistatud ning piisavalt kuiv. Õli 
ja rasv peab olema aluspinnalt eemal-
datud, parima tulemuse saamiseks 
võib aluspinda puhastada sooja vee ja 
survepesuriga. Kui sideaine ja kõvendi 
on korralikult läbi segatud, kanda alus-
pinnale pintsli või harjaga. Segu tuleb 
hõõruda hoolikalt aluspinnale, et saada 
aluspinnaga hea kontakt. Tööriistad 
puhastada kohe peale töö lõppu veega.
Töötemperatuur 10 – 25 ⁰C
Töötlemisaeg 30 – 40 min

ALUSPIND
 • Lihvitud betoon
 • Tasandussegu
 • Betoonelement
 • Puitpõrand
 • Värvitud pind
 • Keraamika ja looduskivi
 • Terrazzo
 • Roostevaba  
teras sise- 
tingimustes

PAKEND
1 kg pudel

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
1 kg pudel
5 kg purk

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
10 kg ämber

SÄILIVUSAEG
12 kuud
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Tippklassi segud ja veetõkked

4400 MULTICOAT

Auru- ja
veetõkeVeetõkke-

süsteemi 
tervik-

lahendus 

3690 ONE SEAL

Ülekatete ja

mansettide

kiirliim

Liim-
hermeetik SAFE COAT

Tõhus, väga elastne ja 

hea prao sildamisvõimega

4630 AQUA-FLEX 2K
Veetõkkemört

Veeauru läbilaskev kuid 

veetihe veetõkkemembraan

Veetõke kõikidele seina- ja põrandapindadele. 

Vähene kulu ja lihtne kasutada.

Kasutamiseks iseseisvalt keldris, märgades ruumides, 

vannitubades, suurköökides, terrassidel, rõdudel jne. 

Väga hea veetõkkemati liimimiseks.

HEA PRAO SILDAMISVÕIME

>0,4mm (EU) / >1,5mm (FIN)

KÕRGE VEEAURUTAKISTUS

2 kihti x 500g / SD = 6,8m

Ei sisalda aurutakistust vähendavat fiibrit

Nurgalint

Veetõkkematt, tihendus-

mansetid ja nurgatükid

4410 
vapourstop

AURUTÕKKEKRUNT VEETÕKKELE

Aurutõkkekrunt kasutamiseks mira 
veetõkkesüsteemi osana märja 
ruumi seintel, annab tarindile 
vajaliku veeaurutakistuse. 
 

ETAG 022
KULU

min 150
g / m²

TARIND
Sein ja põrand
Märg ruum
Sisetingimused  

OMADUSED
 • Ühekomponentne
 • Hea nakkega
 • Valmis kasutamiseks
 • Peenmolekulaarne
 • Eriti hea veeaurutakistus
 • Vajab mira 4400 katet 
 
 

KULU
Sõltuvalt aluspinnast min 150 g / m2

KUIVAMISAEG
Edasiseks katmiseks 30 – 90 min

KASUTAMINE
Valmis kasutamiseks. Kanda pinnale 
ühtlase kihina ning paksuses, mis  
tagab nõutud veeaurutakistuse.  
4410 vapourstop osa mira märja ruumi 
lahendusest. Kanda pinnale 1 – 2 kihti.
Töötemperatuur 10 – 25 ⁰C

ALUSPIND
 • Betoonelement
 • Kergbetoonist element
 • Kergbetoonplokk
 • Krohvitud müüritis
 • Kipskrohv
 • Kipskartongplaat
 • Puitplaat

5335 
quartz grund

DEKORATIIVKROHVILE

Spetsiaalne pigmenteeritud 
kvartsjahu sisaldusega nakkekrunt 
aluspinna kruntimiseks enne 
polümeersete, silikaat- ja silikoon- 
viimistluskrohvide pealekandmist. 

TOONITAV
mira

värvikaart

KULU

200 – 250
ml / m2

TARIND
Sein
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 
miratherm

OMADUSED
 • Leeliskindel
 • Kvartsjahu sisaldusega
 • Hea nake mineraalsete ja poorsete 
aluspindadega
 • Valge, toonitav, vt mira värvikaarti
 • Veeauru läbilaskev
 • Vihmakindel
 • Kõrge ilmastikukindlusega
 • Lihtne kasutada

KULU
Sõltuvalt aluspinnast 200 – 250 ml / m2

KUIVAMISAEG
Puutekuiv 30 – 60 min
Edasiseks katmiseks 1 – 2 päeva

KASUTAMINE
Kanda pinnale harja, rulli või pihustiga. 
Pihustamisel kasutada 0,66 – 0,79 mm 
otsikut, pihustada survetugevusega 
160 – 180 bar 40 – 80⁰ nurga all. Krundi 
kuivamisaeg sõltub temperatuurist, 
tuulest, õhuniiskusest. Läbikuivamine 
kestab 0,5 – 2 päeva. Kõrge suhteline 
õhuniiskus ja madal temperatuur 
pikendavad kuivamisaega. Kuivamisajal 
kaitsta pinda sademete ja külmumise 
eest. Tööriistad puhastada kohe peale 
kasutamist veega. Krohvi sattumisel 
muudele dekoratiivpindadele koheselt 
pesta puhta veega. 
Töötemperatuur 6 – 25 ⁰C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Tsementkrohv
 • Lubitsementkrohv
 • Kipsplaat
 • Mineraalne seinapahtel
 • Polümeerne seinapahtel
 • Mineraalne fassaadipahtel
 • Polümeerne fassaadipahtel
 • mira 5300 netfix

PAKEND
10 l ämber

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
6 kg purk 
12 kg purk

SÄILIVUSAEG
12 kuud
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Tippklassi segud ja veetõkked

4400 MULTICOAT

Auru- ja
veetõkeVeetõkke-

süsteemi 
tervik-

lahendus 

3690 ONE SEAL

Ülekatete ja

mansettide

kiirliim

Liim-
hermeetik SAFE COAT

Tõhus, väga elastne ja 

hea prao sildamisvõimega

4630 AQUA-FLEX 2K
Veetõkkemört

Veeauru läbilaskev kuid 

veetihe veetõkkemembraan

Veetõke kõikidele seina- ja põrandapindadele. 

Vähene kulu ja lihtne kasutada.

Kasutamiseks iseseisvalt keldris, märgades ruumides, 

vannitubades, suurköökides, terrassidel, rõdudel jne. 

Väga hea veetõkkemati liimimiseks.

HEA PRAO SILDAMISVÕIME

>0,4mm (EU) / >1,5mm (FIN)

KÕRGE VEEAURUTAKISTUS

2 kihti x 500g / SD = 6,8m

Ei sisalda aurutakistust vähendavat fiibrit

Nurgalint

Veetõkkematt, tihendus-

mansetid ja nurgatükid



kõrgusmärk
Tagab põrandasegu õige kihipaksuse. 
 
 

TARIND
Põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 
Rõdud, terrassid

OMADUSED
 • Valge
 • Plastikust
 • Iseliimuv
 • Kõrgus 100 mm

uninet
Armatuurvõrk. Isevalguvate  
põrandasegude armeerimiseks, 
küttekaablite kinnitamiseks.

TARIND
Põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 
Puitpõrand, küttega põrand

OMADUSED
 • Terasvõrk
 • Traadi läbimõõt 2,5 mm
 • Silma suurus 75 × 75 mm
 • Mõõt 1195 × 750 mm

4840 silent step
16 dB sammumüra summutav plaat 
 

TARIND
Põrand, trepp
Kuiv ruum
Sisetingimused 

OMADUSED
 • Valge fiiberkiust plaat
 • Müra summutav
 • Vajab plaatkatet
 • Võib otse peale  
plaatida 

 • Paksus 4 mm
 • Plaat 0,8 × 0,5 m

4850 silent step
Sammumüra summutav matt 
 

TARIND
Põrand
Kuiv ruum
Sisetingimused 

OMADUSED
 • Must kummipurust matt
 • Müra summutav
 • Vajab min 20 mm  
x-plan katet 

 • Paksus 3,5 mm
 • Rull 1 × 30 m

planstop
Vahtkummist riba. Isevalguvate 
põrandasegude piiramiseks eri 
ruumide vahel, trapi ümber jms. 

TARIND
Põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  

OMADUSED
 • Kollane
 • Elastne
 • Iseliimuv
 • 30 × 30 mm
 • Pikkus 2 m

flexband
Vahtplastist L-kujuline deformatsiooni- 
lint. Takistab põrandasegude valgu- 
mist seina alla, jätab seina ja põranda- 
valu vahele deformatsioonivuugi.

TARIND
Põrand
Kuiv ja märg ruum
Sisetingimused  

OMADUSED
 • Sinine
 • Elastne
 • Põrandale liimuv
 • 5 × 50 mm
 • Rull 25 m

PAKEND
50 tk
100 tk

PAKEND
pakis 10 tk

PAKEND
1 tk

PAKEND
Kimbus 20 tk
Alusel 240 tk

TARVIKUD
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ämber
Vastupidav ämber  
mördi segamiseks

OMADUSED
 • Valge plastik
 • Metallist sang
 • Maht 20 l
 • Trükitud skaalaga

mira vuuginöör
3 mm ×20 m ×4 
4 mm ×20 m ×6

hall pesukäsn
Spetsiaalne pesukäsn mira 
3650 multipox epovuugi jääkide 
eemaldamiseks

vuukimislabidas
Spetsiaalne kahekihiline vuukimis-
labidas mira 3650 multipox vuuki-
desse kandmiseks

kann
Vastupidav kann  
vee doseerimiseks

OMADUSED
 • Läbipaistev plastik
 • Plastist sang
 • Maht 5 l
 • Trükitud skaalaga

kare karukeel
240 ×120 ×25 mm

OMADUSED
 • Roheline, kare
 • Sobib käepidemega

KASUTUSALAD
 • Raskema mustuse  
eemaldamine

pehme pesukäsn
200 ×110 ×60 mm

OMADUSED
 • Kollane vahtkumm
 • Väikeste pooridega
 • Viskoosne

KASUTUSALAD
 • Plaaditud  
pindade  
pesu

pehme karukeel
240 ×120 ×25 mm

OMADUSED
 • Valge, pehme
 • Sobib käepidemega

KASUTUSALAD
 • Raskema mustuse  
eemaldamine

PAKEND
1 tk

PAKEND
1 tk

PAKEND
1 tk

PAKEND
1 tk

PAKEND
1 tk

PAKEND
20 tk
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mira XPS plaadi sisuks on veekindel 
ekstrudeeritud polüstüreen (XPS), 
mis on mõlemalt poolt leelisekindla 
võrguga tugevdatud ja mördikihiga 
kaetud. Selline plaat on eriliselt kerge 
ja samas jäik aluspind keraamilistele 
plaatidele. Plaadil ei teki niiskuskah-
justusi. Lisaks on mira XPS plaadil tra-
ditsiooniliste kuivkrohvplaatide ees 
veel rida eeliseid. Väikese vaevaga 
saate luua oma fantaasia kohaselt 
pindu ja ruumilahendusi.

Veekindlus
mira XPS plaadil on väga hea 
veekindlus ning veeaurutakistus. 
Seepärast sobivad need eriti hästi 
just kasutamiseks märgades ruumi-
des. Põhjamaades nõutava Sd ≥10m 
saavutamiseks on vaja XPS plaat 
katta mira ETAG 022 sertifikaadiga 
veetõkkesüsteemiga. Täpsed juhised 
leiate mira trükistest, mis on saadaval 
kauplustes ja mira veebilehel.

Lihtne kasutada
Tänu oma kergusele ning töödelda-
vusele on mira XPS plaat ideaalne 

materjal märja ruumi nutika mööbli 
ehitamiseks. Just Sinu vannituppa 
disainitud riiulite, pinkide ja töötasa-
pindade ehitamine ei ole iial olnud 
nii lihtne. Sama hõlbus on ka torusid 
katvate kastide ehitus. 

Vastupidav
Tänu eri paksustele on mira XPS 
plaat suurepärane vahend alus-
pinna kõrguste korrigeerimiseks. 
Plaati saab liimida otse kindlale 
mineraalsele aluspinnale, nagu 
betoon, müüritis jms. 4, 6 ja 10 mm 
plaadid sobivad aluspinna kõrguste 
erinevuste likvideerimiseks (näiteks 
poolde seina plaaditud seinad), 
12,5 mm plaat sobib kasutamiseks 
märgades ruumides kombineerituna 
kipskartongplaadiga.

Paigaldamine
20 mm ja paksemad plaadid võib pai-
galdada 600 mm sammuga karkas-
sile, 12,5 mm plaat vajab karkassi 300 
mm sammuga. Väiksema paksusega 
plaadid sobivad kasutamiseks 
ainult täisseinal. Löögikindluse 

suurendamiseks ja mööbli ning 
sisseseade kinnitamiseks võib mira 
XPS plaadi taha kinnitada vineeri 
või OSB plaadi. Seda võib teha kogu 
ruumi ulatuses või ainult suurema 
koormusega seinades.

Piiramatud võimalused
50 mm ja paksemad plaadid sobivad 
kergete sirmide, dušikabiinide ja 
vannikastide ehitamiseks. Astmed, 
vannikastid jms väiksemad konst-
ruktsioonid valmivad mängeldes. 
Mõõda detailid välja ja lõika käsi-
saega, õhemaid plaate saab lõigata 
ka terava noaga. Detailid saab kokku 
liimida spetsiaalse montaažiliimiga. 
Parema nakke saamiseks tuleb sae 
lõikepinnad enne liimimist liivapabe-
riga tasandada. Kandke liim siksaki 
kujuliselt aluspinnale ning vajutage 
detailid kokku. Detaile saab täien-
davalt kinnitada suure keermega 
plastkruvidega. Peale liimi kuivamist 
tehke vajadusel veetõke, ning pind 
on valmis plaatimiseks.

XPS PLAADID
mira XPS plaat on kindel investeering. See ei ole ainult turvaline  
ning veekindel ehitusplaat eri paksustes, vaid tänapäevane materjal  
kordumatu disainiga vannitubade jms märgade ruumide ehitamiseks.

Enne kasutamist tutvu tootelehega! www.mira.ee10



XPS plaat
Turvaline ning veekindel ehitusplaat 
eri paksustes. Tänapäevane materjal 
kordumatu disainiga vannitubade 
jms märgade ruumide ehitamiseks

TARIND
Sein ja põrand 
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 

OMADUSED
 • Niiskuskindel
 • Veekindel
 • Jäik ja stabiilne
 • Kerge
 • Lihtne töödelda
 • Hea soojusisolaator
 • Hea heliisolaator

MÕÕDUD (mm)

  1250 × 600 × 4
  1250 × 600 × 6
  2500 × 600 × 12,5
  2500 × 600 × 20
  2500 × 600 × 30
  2500 × 600 × 50
  2500 × 600 × 80
  2500 × 600 × 100

Tsingitud 
kinnitusseib
Galvaniseeritud ja perforeeritud 
metallseib, ø 38 mm

KASUTUSALA
 • XPS plaadi kinnitus
 • Karkass-sein

Roostevaba
kinnitusseib
Galvaniseeritud ja perforeeritud 
metallseib, ø 38 mm

KASUTUSALA
 • XPS plaadi kinnitus
 • Karkass-sein

3690 one seal
Väga hea nakke ja elastsusega kiire 
liim mira 4500 ülekatete, manset-
tide, nurgatükkide, XPS plaatide jms 
liimiseks.

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 

OMADUSED
 • Kiirelt kivinev
 • Nakkub enamiku materjalidega
 • Talub pidevat veekoormust
 • Väga elastne
 • Kasutusvalmis 
 

KULU
Tuub = 10 – 12 m ülekatet 

KUIVAMISAEG
Puutekuiv 20 – 40 min
Lõplik tugevus 3 – 24 h 
Töötemperatuur 5 – 40 °C

KASUTUSALA
mira 4500 vapourmat ülekatete, man-
settide, nurgalindi jms komponentide 
kiirliim. Sobib ka keraamikale, puhastatud 
metallile ning plastile, peeglite paigalda-
miseks, riputuskonksude jms tarvikute 
liimimiseks ning XPS plaatide montaažiks.

ALUSPIND
 • Betoon
 • Plaat
 • Veetõkkematt
 • Plastik
 • Metall
 • Puitlaastplaat
 • XPS plaat

PAKEND
300 ml tuub

SÄILIVUSAEG
24 kuud

PAKEND
100 tk

PAKEND
100 tk

mira XPS  
plaadi eelised

Lihtne paigaldus,  
komplektne lahendus

Veekindel,  
ei hallita

Jäik pind, ideaalne 
plaatimiseks

Head isolatsiooni- 
omadused

Väike erikaal, 
lihtne käidelda

Paindlik – võimaldab  
luua pinnad Sinu  
maitse kohaselt

Efektiivne, mini- 
maalselt jäätmeid

1

2

3

4

5

6

7
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Aluspind
Põranda- ja seinakatted nõuavad 
enda alla tugevat, tasast ja siledat 
pinda. Teatud oludes võib tasan-
dussegu jätta ka katmata, aga seda 
tugevam peab pind olema.

Otstarve
mira tasandussegud on mõeldud 
aluspinna (seina või põranda) 
tasandamiseks ning hea nakkega 
pinna tekitamiseks kattekihile. 
Tasanduskiht peab andma alus-
pinnale sobiva kuju ja tasasuse 
ning tagama piisava tugevuse, 
et viimistletud pind taluks sellele 
avalduvat koormust. Tasanduskiht 
peab nakkuma ka aluspinnaga, selle 
tagamiseks peab aluspind saama 
alati enne tasanduskihi pealekand-
mist sobiva kruntainega krunditud. 

Isevalguvad segud
Isevalguvad põrandasegud sobivad 
mineraalsete aluspindade (betoon 
jms) nivelleerimiseks.

Fiiberkiuga segud
Fiiberkiuga armeeritud segu x-plan 
sobib ka puitpõrandate tasandami-
seks ning märgades ruumides vee 
äravooluks vajaliku kalde andmiseks.

Remontsegud
Remontsegud sobivad vertikaalsete 
ja horisontaalsete pindade kiireks 
paranduseks. Jämedateralised segud 
on kasutatavad paksemas kihis, 
peeneteralised jätavad siledama 
pealispinna. Seinapahtlid ei pea 
taluma põrandaga võrreldavat koor-
must, oluline on hõlbus paigaldus ja 
lihvitavus. Enamik mira tasandusse-
gusid on kiirkivinevad, mis võimaldab 
viimistlustööde jätkamist juba loetud 

tundide möödumisel. Välitingimustes 
tööd tehes peab jälgima, kas pind 
lisaks temperatuuri kõikumistele ka 
märgub. Vesi ja madal temperatuur 
koosmõjus põhjustavad külmakah-
justusi, sellistes oludes tuleb kindlasti 
kasutada välitingimustele sobivaid 
tooteid.

Kruntimine
Tasandussegud nõuavad alati enda 
alla krunti. Absorbeeruvad pinnad 
tuleb kindlasti kruntida mira 4180 
primer dispersioonkrundiga, mida 
lahjendatakse veega vastavalt 
aluspinna imavusele. Mittepoorsed 
aluspinnad (metall, email, glasuur...) 
vajavad kahekomponentset krunti 
mira 4140 contact primer.

Segamine
Tasandussegud tuleb segada leige 
veega pakendil näidatud vahekorras. 
Segamisanum peab olema ümar, 
mahutavusega vähemalt 1l  segatava 
kg pulbri kohta ning mitte liiga 
suure läbimõõduga. Tsemendi 
baasil tasandussegude jaoks sobib 
tugevdusrõngaga spiraalmikser ning 
segisti kiirusega min 700 rpm. 
Vesi valatakse alati segamisnõu 
põhja ning pulber vee peale. Segu 
tuleb segada intensiivselt vähemalt 2 
minutit, lasta minuti jagu seista ning 
segada veelkord kergelt läbi. Enne 
isevalguva segu põrandale valamist 
võiks lasta veel minuti nõus seista.

Kattematerjal
Tasandussegud eeldavad katmist 
(põrandal parkett või keraamika, 
seinas keraamika või värv jne). Kate 
peab andma pinnale sobiva kulumis-
kindluse ja esteetilise välimuse.

TASANDUSSEGUD
Korralikult tasandatud aluspind 
on tugev ja nägus ning teenib 
sind kaua.
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ISEVALGUVAD SEGUD
TASANDUS- JA 
REMONTSEGU ERISEGUD PAHTLID

Kihi paksus (mm) 0,5 – 10 1 – 45 2 – 50 10 – 80 20 – 80 1 – 40 < 15 0 – 20 > 20 2 – 10 0,5 – 30

Pumbatav

Tasandusvalu

KASUTUSALA

Aukude ja pragude parandus

Kaldega põrand

Aluskihiga seotud tasanduskiht

Ujuv põrand

Ankurdus, montaaživalu

KIVINEMISAEG

Kiirkivinev

Kergem koormus (h)  ~2 ~2 ~2 ~3 ~3 ~6 ~1 10 – 11

Edasine töötlus (h) ~24 6 – 12 6  6 6 24 20 – 30  1 – 3 ~0,3 48 10 – 11

Veetõkke paigaldus (h) 12 – 18 12 – 18 12 – 18 10 – 14

ALUSPIND

Betoon

Kergbetoon

Köetav põrand

Krohv

Puitpõrand

Värvitud pind

Vana keraamika

Laagidel põrand

KESKKOND

Sisetingimused

Välistingimused

TARIND

Põrand

Sein

Kuiv ruum

Märg ruum

Bassein, rõdu

Sobiva toote valimisel tasandustöödeks, 
betooni parandamiseks, põrandavaluks 
või montaazitöödeks tuleb jälgida 
aluspinda, keskkonda ning ka soovitud 
kihipaksust ja kivinemisaega

Märgades 
ruumides tuleb 
tasanduskihi 
peale teha alati 
veetõke.

Deformatsiooni-
riskiga aluspindadel 
paigaldage valu 
sisse uninet 
tugevdusvõrk.

Enne tasandamist 
tuleb aluspind 
kruntida alati 
mira 4180 primer 
kruntainega

Enne kasutamist tutvu tootelehega! www.mira.ee 13



 
x-plan

ISEVALGUV SEGU

Tasandussegu igat tüüpi aluspinda-
dele, kaldega ja kaldeta kihtide 
valamiseks 

KIHT

2 – 50
mm

KULU

1,7
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

15 – 20
min

TARIND
Põrand
Kuiv ja märg ruum 
Sisetingimused 

OMADUSED
 • Fiiberkiuga
 • Kiirkivinev
 • Kulumiskindel
 • Hea nakkega
 • Puit- ja betoonaluspindade 
tasandamiseks 
 • Sobib köetavatele pindadele 
 • Käsitsi paigaldatav ja pumbatav
 • Tsemendi baasil, polümeeridega 
tugevdatud 

EN 13813 CT – C25 – F5
Survetugevus 25 N / mm²
Paindetugevus 5 N / mm²

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormuseks 2 – 3 h
Edasiseks töötluseks 6 h
Veetõkke paigalduseks 12 – 18 h

KASUTAMINE
Segamine 3,8 – 4,5 l vett 25 kg pulbri kohta, 
kallete ehitamiseks 3,8 l vett 25 kg kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Tasandusvalu
 • Kergbetoon
 • Puitpind
 • Vana plaatkate
 • Värvitud pind
 • Laagidel põrand
 • Köetav pind

SOBIV KATTEMATERJAL
 • Keraamiline plaat
 • Looduskivi
 • Vinüül, PVC
 • Vaipkate
 • Põrandavärv
 • Epo
 • Parkett

6600 
cemplan

ISEVALGUV SEGU

Peeneteraline tasandussegu eriti 
sileda tasanduskihi valamiseks 
 

KIHT

0,5 – 10
mm

KULU

1,6
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

20 – 30
min

TARIND
Põrand
Kuiv ruum
Sisetingimused 

OMADUSED
 • Väga sobilik vaip- ja rullmaterjalide alla
 • Kiirkivinev
 • Kulumiskindel
 • Hea nakkega
 • Käsitsi paigaldatav ja pumbatav
 • Tsemendi baasil, polümeeridega 
tugevdatud 
 
 
 

EN 13813 CT – C30 – F6
Survetugevus 30 N / mm²
Paindetugevus 6 N / mm²

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormuseks 1,5 – 2 h
Edasiseks töötluseks ~24 h
Veetõkke paigalduseks 12 – 18 h

KASUTAMINE
Segamine 3,6 – 3,7 l vett 15 kg pulbri 
kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Tasandusvalu 
 • Vana plaatkate

SOBIV KATTEMATERJAL
 • Keraamiline plaat
 • Looduskivi
 • Pehme kattematerjal
 • Vaipkate
 • Põrandavärv
 • Parkett

6700 
cemplan

ISEVALGUV SEGU

Tasandussegu kaldeta kihtide 
valmiseks 
 

KIHT

1 – 45
mm

KULU

1,7
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

15 – 20
min

TARIND
Põrand
Kuiv ruum
Sisetingimused 

OMADUSED
 • Tsemendipõhiste aluspindade 
tasandamiseks
 • Kiirkivinev
 • Kulumiskindel
 • Hea nakkega
 • Käsitsi paigaldatav ja pumbatav
 • Tsemendi baasil, polümeeridega 
tugevdatud 
 
 

EN 13813 CT – C25 – F5
Survetugevus 25 N / mm²
Paindetugevus 5 N / mm²

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormuseks ~2 h
Edasiseks töötluseks 6 – 12 h
Veetõkke paigalduseks 12 – 18 h

KASUTAMINE
Segamine 4,75 – 5,25 l vett 25 kg pulbri 
kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

ALUSPIND
 • Mõningase  
deformatsiooniga
 • Betoon
 • Tasandusvalu
 • Kergbetoon

SOBIV KATTEMATERJAL
 • Keraamiline plaat
 • Looduskivi
 • Parkett
 • Põrandalaud

PAKEND
15 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

PAKEND
25 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

PAKEND
25 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

Enne kasutamist tutvu tootelehega! www.mira.ee14
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6998 
betomix quick

TASANDUS- JA REMONTSEGU

Kiirkivinev kuivbetoon 
 
 

KIHT

20 – 80
mm

KULU

1,9
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

40 – 60
min

TARIND
Põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 

OMADUSED
 • Kiirkivinev
 • Niiskuskindel
 • Kasutatav ka ujuva põrandana
 • Tsemendi baasil, polümeeridega 
tugevdatud 
 
 
 
 
 

EN 13813 CT – C25 – F5
Survetugevus 25 N / mm²
Paindetugevus 5 N / mm²

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormuseks 3 h
Edasiseks töötluseks 6 h 

KASUTAMINE
Segamine 1,8 – 2,2 l vett 25 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C 

ALUSPIND
 • Betoon
 • Tasandussegu

6975 
betomix flow

TASANDUS- JA REMONTSEGU

Valguv kiirkivinev põrandabetoon 
 
 

KIHT

10 – 80
mm

KULU

2,1
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

~30
min

TARIND
Põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 

OMADUSED
 • Isetihenev
 • Vee- ja külmakindel
 • Kiirkivinev
 • Kulumiskindel
 • Sobib kallete ehitamiseks
 • Kasutatav ka ujuva põrandana
 • Tsemendi baasil, polümeeridega 
tugevdatud 
 
 

EN 13813 CT – C30 – F8
Survetugevus 30 N / mm²
Paindetugevus 8 N / mm²

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormuseks 3 h
Edasiseks töötluseks 6 h 

KASUTAMINE
Segamine 2,2 – 2,6 l vett 20 kg pulbri 
kohta
Paigaldamine 6 – 20 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Vesi- ja elektriküttega  
põrand

PAKEND
20 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

PAKEND
25 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

PAKEND
25 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

6990 
betodeck

TASANDUS- JA REMONTSEGU

Ilmastikukindel remontsegu 
kasutamiseks suurema koormusega 
pindadel, nagu terrassid, rõdud, 
ujumisbasseinid, välistrepid.

KIHT

1 – 40
mm

KULU

1,8
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

~3
h

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused
Basseinid, rõdud

OMADUSED
 • Sobib tasandus- ja parandustöödeks 
ujumisbasseinides, väliterrassidel, 
rõdudel
 • Sobilik kasutamises 
tööstuskeskkonnas
 • Tasandamiseks, parandustöödeks ja 
kallete andmiseks
 • Kiirkivinev
 • Külmakindel
 • Väheleeliseline
 • Tsemendi ja pestud kvartsliiva baasil

EN 1504 – 3 R1 > 10 MPA
Survetugevus 30 MPa
Paindetugevus 5 N / mm²

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormuseks 6 h
Edasiseks töötluseks 24 h 

KASUTAMINE
Segamine 3,4 – 3,9 l vett 25 kg pulbri 
kohta
Paigaldamine 6 – 20 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Kergbetoon
 • Tasandussegu
 • Vesi- ja elektriküttega  
põrand

Enne kasutamist tutvu tootelehega! www.mira.ee 15



6950 
expres

ERISEGU

Eriti kiirelt kivinev peeneteraline 
remontsegu seintele ja põrandatele 

KIHT

0 – 20
mm

KULU

1,7
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

15 – 20
min

TARIND
Seinad ja põrandad
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused

OMADUSED
 • Eriti kiirelt kivinev
 • Peeneteraline
 • Sobib parandustöödeks ja kallete 
ehitamiseks
 • Vee- ja Külmakindel
 • Hea nakkega
 • Polümeeridega tugevdatud 
 
 
 
 

EN 13813 CT – C25 – F6
Survetugevus 25 N / mm²
Paindetugevus 6 N / mm²

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormuseks 45-60 min
Edasiseks töötluseks 1 – 3 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 3,8 – 4,2 l vett 15 kg pulbri 
kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Kergbetoon
 • Tsementkrohv
 • Vana keraamika

PAKEND
50 l / ~18kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
15 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

EPS  
lightbeton 360

ERISEGU

EPS graanulitel põhinev kerge 
põrandavalumass. Kerge ja jäiga 
aluspõranda ehitamiseks.

KIHT

< 15
mm

KULU

0,36
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

~60
min

TARIND
Põrandad
Kuiv ja märg ruum
Sisetingimused

OMADUSED
 • Eriti kerge, ainult 440kg / m3
 • Kerge kanda
 • Vähendab sammumüra
 • Jäigastab puitpõrandaid
 • Hea soojapidavusega
 • Pumbatav
 • Vajab x-plan katet
 • Valge tsemendi baasil 
 
 
 

SURVETUGEVUS
Ilma kattekihita 3,0 MPa
mira x-plan kattekihiga 5,8 MPa

KIVINEMISAEG
Käimiskõlbulik 20 – 30 h
x-planiga katmiseks 20 – 30 h 

KASUTAMINE
Segamine 7,5 – 9,5 l vett 50 l pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

ALUSPIND
 • Vahelagi
 • Puitlaagidel põrand
 • Betoon

6910 
speedbond

ERISEGU

Vee- ja külmakindel ankurdusmört 
poltide, ankrute jms kinnituste 
kiireks ja tugevaks fikseerimiseks

KIHT

> 20
mm

KULU

1,5
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

5 – 8
min

TARIND
Seinad ja põrandad
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused

OMADUSED
 • Koormatav 20 minuti möödudes
 • Kasutusaeg 5 – 8 minutit
 • Kasutatakse ankrute, poltide jms 
kinnitamiseks betooni ja müüritisse
 • Vee- ja külmakindel
 • Kloriidivaba
 • Mittevalguv

SURVETUGEVUS
6 tundi 7 MPa
7 päeva 22 MPa
28 päeva 28 MPa

PAINDETUGEVUS
6 tundi 2 MPa
7 päeva 3 MPa
28 päeva 6 MPa

TÕMBETUGEVUS Ø35MM Ø50MM
30 minutit 5 MPa 4 MPa
60 minutit 6 MPa 5 MPa
24 tundi 28 MPa 21 MPa
28 päeva 36 MPa 27 MPa

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks ~20 min

KASUTAMINE
Segamine 1,25 l vett 5 kg pulbri kohta
Paigaldamine 6 – 20 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Kergbetoon
 • Tasandussegu

PAKEND
5 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

Enne kasutamist tutvu tootelehega! www.mira.ee16
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6850 
cemplaster light

PAHTEL

Kiirkivinev kerge remontpahtel 
seinade ning põrandate remondiks 
ja laustasanduseks sisetingimustes

KIHT

0,5 – 30
mm

KULU

1,1
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

~30
min

TARIND
Seinad ja põrandad
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused (seinad)

OMADUSED
 • Elastne kiirkivinev remontpahtel
 • Kergtäiteaine ja tsemendi baasil
 • Vee- ja niiskuskindel
 • Pumbatav
 • Lihtne kasutada
 • Hästi lihvitav 
 
 
 
 
 

EN 13813 CT – C12 – F4
Survetugevus 12 N / mm²
Paindetugevus 4 N / mm²

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormuseks 10 – 11 h
Edasiseks töötluseks 10 – 11 h
Veetõkke paigalduseks 10 – 14 h

KASUTAMINE
Segamine 3,1 – 3,5 l vett 12,5 kg pulbri 
kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Kergbetoon
 • Põranda tasandussegu
 • Vesi- ja elektriküttega  
põrand
 • Krohv

valge 
portlandtsement

TSEMENT

CEM I 52,5 R 
 

VALGESUS

85,5
%

PEENSUS

4600
cm² / g

TUGEVUS

52,5
R

TARIND
Seinad ja põrandad
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused (seinad)

OMADUSED
 • Valgesus 85,5%
 • Peensus (Blaine) 4600 cm² / g
 • Tugevusklass 52,5 R
 • Kloriidi sisaldus ≤ 0,10 % 
 
 
 

SURVETUGEVUS
2 päeva 37 MPa
7 päeva 50 MPa
28 päeva 60 MPa

6810 
cemplaster

PAHTEL

Niiskuskindel seinade ja lagede 
täitepahtel, kasutamiseks kuivades 
ja niisketes ruumides

KIHT

2 – 10
mm

KULU

1,3
kg / m² / 1 mm

TÖÖAEG

4
h

TARIND
Seinad ja laed
Kuiv ja märg ruum 
Sise- ja välistingimused (seinad)

OMADUSED
 • Vee ja niiskuskindel pahtel
 • Lauspahtelduseks ja parandustöödeks
 • Mehaaniliselt vastupidav
 • Pumbatav
 • Lihtne kasutada
 • Tsemendi baasil 
 
 
 
 
 

EN 998-1 GMP
Survetugevus CS IV

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 48 h 
 

KASUTAMINE
Segamine 6,5 l vett 25 kg pulbri kohta, 
lasta u 15 min seista, seejärel segada 
uuesti läbi
Paigaldamine 10 – 20 °C

ALUSPIND
 • Krohv
 • Betoon
 • Kergbetoonist seinaplokk
 • Müüritis

PAKEND
25 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
12,5 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

PAKEND
25 kg kott 
Bigbag
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Märg ruum
Märg ruum on pisut lihtsustatult 
selline ruum, kus on põrandal trapp. 
St ruum, mille sihipärasel kasutami-
sel võib põrandale ja seinale sattuda 
vett. Sellises ruumis peab olema välti-
matult põrandal kalle trapi suunas, 
ukseavas künnis ja kogu põrandat 
ja seinu kaitsev veetõke. Ka näiteks 
pesumasinast tuleva lekke korral 
peab vesi jooksma trappi, mitte 
valguma oma elamisse ja naabritele.

Veeauru probleemid
Vannitoas on peale duši kasutamist 
või pesu kuivatamisel palju kõrgem 
õhuniiskus kui ümbritsevas keskkon-
nas ning veeaur hakkab liikuma ruumi 
konstruktsioonidesse. See efekt tekib 
eriti tugevalt välisseinas. Soe õhk seob 
niiskust rohkem kui jahe, ning mida 
suurem on temperatuuride erinevus 
kahel pool seina, seda suurema 
intensiivsusega veeaur vannitoast 
seinatarindisse pressib. Halvasti 
isoleeritud vannitoast liigub veeaur 
edasi,  rikkudes teele jäävad materjalid 
ja põhjustades bakterite kasvu ning 
hallitust. Niiske seina soojusjuhtivus 
halveneb märgatavalt, tekitades sooja-
kadu, niiskus kondenseerub seinas ja 
põhjustab talvel külmakahjustusi. 

Niiskuskahjustuse mõjud
Eriti halb on olukord, kui seina liiku-
nud niiskus ei saa piisavalt kiiresti 
välja kuivada. Meie kliimas see just nii 
kipubki olema. Tulemus on liigniiskus 
seinas, mis soodustab hallitusseente 
vohamist. Lisaks sellele, et see võib 
kahjustada konstruktsioone ning 

vähendada nende kandevõimet, 
halvendab see sisekliimat ja tekitab 
erinevaid tervisprobleeme. Mida 
suurem on veetõkke veeaurutakis-
tus, seda vähem veeauru läbi selle 
pääseb ja seda tõhusam see on.

Milleks veetõke?
4 põhjust, miks peab märgades 
ruumides kindlasti olema hästitoimiv 
veetõke:
 • Vee ja niiskuskahjustuste vältimine 
ruumi pikaealisuse tagamiseks.
 • Hallituse ja bakterite vältimine 
hügieeni ja kasutaja tervise huvides.
 • Veeavarii korral endale ja naabri-
tele tekkiva kahju minimeerimine.
 • Niiskunud soojustuse ja tarbetu 
küttekulu vältimine.

Kaitse veeauru eest
Lisaks veetihedusele, mis on üsna 
hõlpsasti saavutatav, peab veetõke 
pakkuma kaitset ka veeauru eest. Kui 
veekoormus on duširuumis suhteliselt 
lühikest aega, st vesi jookseb maha ja 
trapist ära, siis liigne niiskus ehk vee-
aur jääb ruumi palju pikemaks ajaks. 
Seepärast peab märgades ruumides 
olema alati tagatud lisaks veetõkkele 
ka korralik ventilatsioon või tuulutus.

Erinevad lahendused
Vedelal kujul aluspinnale kantavad 
veetõkked võib jagada kolmeks:
 • Polümeeridega modifitseeritud 
tsemendipõhised mördid
 • Polümeersed dispersioonpastad
 • Sünteetilisel vaigul põhinevad 
veetõkked 

Lisaks on olemas veel veetihedad 
ehitusplaadid ja mitmesugused 
rullmaterjalid.

Veetõkkemördid
Polümeeridega modifitseeritud 
tsemendi baasil veetõkkemördid 
sobivad eeskätt kaitsma hoonet 
väljastpoolt sisse tungiva sadevee, 
pinnasevee ja niiskuse vastu. Need 
sobivad kasutamiseks nii hoone 
väli- kui ka sisepindadel. Lisaks 
kasutatakse veetõkkemörte, nagu 
ka vaigupõhiseid võõpasid suurema 
koormuse all olevatel aladel, nagu 
tööstuspinnad jms.

Dispersioonpastad
Märgades ruumides kasutatakse 
veetõkkena valdavalt traditsioo-
niliselt vedelalt pinnale kantavaid 
polümeerseid dispersioonpastasid. 
Veetõkkemembraan mira 4400 
multicoat on mõeldud märgade 
ruumide kaitseks ruumi sees tekkiva 
vee ja niiskuse eest, vältides nende 
tungimist seina ning põrandasse. 
Toimiv veetõke on kompleksne 
süsteem, kus lisaks veetõkkele 
kasutatakse ka aluskrunti mira 4180 
primer, läbiviikude tihendamiseks 
mansette, nurgalinte ja -tükke ning 
vajadusel liimhermeetikut mira 3690 
one seal.

Ettevalmistus
Veetõke eeldab korralikku alus-
pinda, mis peab olema hea nakke 
saamiseks sidus, kuiv ning tasane. 
Paratamatult tekib hoone konstrukt-
sioonis deformatsioon, hea veetõke 

VEETÕKKED
Vesi ja niiskus rikuvad paljusid materjale, nagu puit 
ja puidupõhised ehitusplaadid, metall, kipssegud 
ning kipskartongplaat jne. Lisaks loob niiskus soodsa 
kasvulava hallitusele ning bakterite ja halvendab 
konstruktsiooni soojapidavust. Välitingimustes 
põhjustavad tarindisse tungivad vesi ja niiskus  
lisaks ülaltoodule ka külmakahjustusi.
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peab olema piisavalt elastne ning 
tarvidusel sildama ka aluspinnas 
tekkivad väiksemad praod.  

Veetõke peab olema tõhus –  
st katkematu, piisava nakkega 
aluspinnale, veetihe ning suure 
veeaurutakistusega. Igal materjalil 
on veeauru difusioonitakistustegur, 
μ, mis näitab, kui palju on mater-
jali difusioonitakistus suurem, 
võrreldes sama paksu õhukihiga 
samal temperatuuril. Õhu veeauru 
difusioonitakistus μ = 1.

Efektiivsus
Veetõkkemembraanil on oluline 
näitaja difusiooniga ekvivalentne 
õhukihi paksus Sd (m) = vee-
auru difusiooni takistustegur 
μ × materjali paksus d(m). St 
veetõkkemembraani veeauruta-
kistus nõutava kihipaksuse korral. 
Kahes kihis peale kantava mira 
4400 multicoat veetõkke tarve on 
min 1,0 kg, Sd väärtusega 6,8m. 
Turul on saada ka tooted, mille 
Sd väärtus lubatava kihipaksuse 
juures on 1,8m või veelgi vähem.

Paigaldus
Veetõke rullitakse või pintsel-
datakse aluspinnale vähemalt 
kahes kihis, eri kihid teineteise 
suhtes ristipidi. Materjali tuleb 
kanda pinnale piisavalt, et saada 
vajalik kihipaksus. Erilist tähe-
lepanu nõuavad igasugused eri 
materjalide ühendused, vuugid, 
läbiviigud jms.

vapourmat
Vedelal kujul kahes kihis pinnale 
kantavate veetõkete kõrvale on 
mira toonud uudse rullmaterjali 
mira 4500 vapourmat. Materjal 
liimitakse mira 4650 aqua flex 2K 
kahekomponentse veetõkke- 
mördiga ülekattes paanidena märja 
ruumi seinadele ja põrandale, 
ning peale kuivamist on pind 
valmis mansettide paigalduseks 
ja plaatimiseks. 

Rullmaterjali mira 4500 vapour-
mat veeaurutakistus on üle 
kümne korra suurem kui vedelal 
kujul pintsli või rulliga paigalda-
taval materjalil, selle kihipaksus 
ja veeaurutakistus on alati 
garanteeritud. Lisaks jäävad ära 
kuivamisajad eri kihtide vahel. 

Traditsiooniline vedelal kujul pin-
nale kantav veetõke nõuab esmalt 
nurkade jms kohtade tihendamist 
ning seejärel kahe kihi veetõk-
kemassi pinnale kandmist. See 
tähendab kolme tööetappi, mille 
vahel on kuivamisajad. Seinale 
liimitav mira 4500 vapourmat 
on 5 – 6 tunni möödudes valmis 
torumansettide ja nurgatükkide 
paigalduseks ning loetud tunnid 
hiljem juba valmis plaatimiseks. 
Vajadusel saab 4500 vapourmat 
veetõkkemati peale üksikuid 
plaate vahetada ilma veetõket 
lõhkumata.
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ALUSPIND

Betoon

Kergbetoon

Kergbetoonplokk

Krohvitud müüritis

Kipskrohv

Kipskartongplaat

Puitplaat

Mineraalne stabiilne aluspind

KESKKOND

Sisetingimused

Välistingimused

TARIND

Põrand

Sein

Kuiv ruum

Märg ruum

Suurköök

Toiduainetetööstus

Bassein, ujula

Välistrepp, kelder

Terrass, rõdu
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PAKEND
6 kg purk
12 kg purk

SÄILIVUSAEG
12 kuud

4410  
vapourstop
Aurutõkkekrunt kasutamiseks  
mira veetõkkesüsteemi osana  
pindadel, kus on nõutav  
kõrgendatud veeaurutakistus. 
 

TARIND
Sein ja põrand
Märg ruum
Sisetingimused 
Avalik pesuruum
Suure koormusega märg ruum

OMADUSED
 • Ühekomponentne
 • Hea nakkega
 • Valmis kasutamiseks
 • Peenmolekulaarne
 • Kõrge veeaurutaksitus 
 
 
 
 

KULU
150 g / m2 suurendab Sd väärtust ~14 m
 
 
 

KIVINEMISAEG
Teise kihi paigaldus ~ 30 min
Edasine töötlus 30 – 90 min 

Töötemperatuur 10 – 25 °C

KASUTUSALA
Väga elastne, peenmolekulaarne 
aurutõkkekrunt. Valmis kasutami-
seks – mitte lahjendada. Kasutatakse lisa 
aurutõkkena veetõkke süsteemi osana 
ruumides, kus on kõrgendatud nõuded 
veeaurutakistusele ja niiskuskartlike 
aluspindade kaitseks.
Mitte kasutada basseinides jms pideva 
veesurve all olevatel pindadel. 

ALUSPIND
 • Betoon
 • Kergbetoon
 • Kergbetoonplokk
 • Krohvitud müüritis
 • Kipskrohv
 • Kipskartongplaat
 • Puitplaat

PAKEND
2 kg purk
6 kg purk
15 kg purk

SÄILIVUSAEG
12 kuud

4400  
multicoat
Väga elastne ja hea prao sildamisvõi-
mega tõhus auru- ja veetõkkepasta 
kasutamiseks märgades ruumides 
nagu vannitoad ja pesuruumid. 
 

TARIND
Sein ja põrand 
Märg ruum
Sisetingimused  
 

OMADUSED
 • Ühekomponentne pasta
 • Hea nakkega
 • Hea prao sildamisvõime
 • Lihtne kasutada
 • Vähene kulu
 • Veetihe ja veekindel
 • Ei sisalda aurutakistust vähendavat 
fiibrit
 • Hea veeaurutakistus 2 × 500 g Sd = 6,8m 

KULU
min 1 kg / m2
Prao sildamisvõime EU > 0,4 mm
 FIN > 1,5 mm 
 

KUIVAMISAEG
Teise kihi paigaldus 1 – 2 h
Plaatimine 6 – 12 h 

Töötemperatuur 10 – 25 ⁰C

KASUTUSALA
4400 multicoat sobib veetõkkememb-
raani tegemiseks kõikidele seina- ja 
põrandapindadele. Nurgavuukide, 
läbiviikude, üleminekute jms kohtade 
tihendamiseks. Kus on suur prao 
tekkimise oht, kasutage safe coat 
kangast, nurgalinte ning eri mõõdus 
tihendusmansette.
Mitte kasutada basseinides ja teistel 
pideva veekoormuse all olevatel pindadel.

ALUSPIND
 • Betoon
 • Kergbetoon
 • Kergbetoonplokk
 • Krohvitud müüritis
 • Kipskrohv / pahtel
 • Kipskartongplaat
 • Puitplaat

4630 aqua-flex  
2K membraan
Kahekomponentne tsemendipõhine 
elastne veetõkkemembraan kasu-
tamiseks välis- ja sisetingimustes, 
märgades ruumides, suurköökides, 
terrassidel, rõdudel jms 

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimustes
Suurköök, välistrepp, kelder
Terrass, rõdu

OMADUSED
 • Vastupidav enamikule kemikaalidele 
toiduainetööstuses
 • Vee- ja külmakindel
 • Kahekomponentne, lihtne kasutada
 • Veeauru läbilaskev
 • Nakkub niiske pinnaga
 • Elastne
 • Nakkub väga hästi kõikide mineraal-
sete pindadega
 • Sobilik vapourmat kanga liimimiseks

KULU
Elukondlik märg ruum 1,5 – 2,0 kg / m2
Avaliku pesuruumi ja  
suurköögi sein 1,8 – 2,5 kg / m2
Avaliku pesuruumi ja suurköögi 
põrand, rõdu jms 2,2 – 3,5 kg / m2

KIVINEMISAEG
Järgmise kihi paigaldus ~ 2 – 3 h
Pinna katmiseks 6 h
Täiskoormuseks 7 päeva
Töötemperatuur 10 – 20 °C

KASUTUSALA
Kasutamiseks stabiilsetel tsemendipõ-
histel pindadel märgades ruumides, 
kodustes vannitubades, toiduainetöös-
tuses, suurköökides, terrassidel, rõdudel 
jms. Sobib ka hoone väliste elemen-
tide kaitseks sademete eest, nagu 
fassaadidetailid, korsten, sokkel jms. 
Ebatasasused, praod jms tuleb eelnevalt 
remontida veekindla mördiga. Väga 
hea Vapourmat kanga liimiseks kuna 
kahekomponentne mass kivineb hästi 
ja kiiresti veeaurutiheda vapourmati all 
ning kihtide vahel.

ALUSPIND
 • Betoonpõrand
 • Tasandussegu
 • Betoonelement
 • Krohvitud müüritis

PAKEND
10 kg purk

SÄILIVUSAEG
12 kuud
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3690  
one seal
Väga hea nakke ja elastsusega 
kiirliim mira 4500 ülekatete, manset-
tide, nurgatükkide, XPS plaatide jms 
liimiseks. 
 

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  
 

OMADUSED
 • Kiirkivinev
 • Nakkub enamiku materjalidega
 • Talub pidevat veekoormust
 • Väga elastne
 • Kasutusvalmis 
 
 
 
 

KULU
Tuub = 10 – 12 m ülekatet  
 
 
 

KUIVAMISAEG
Puutekuiv 20 – 40 min
Lõplik tugevus 3 – 24 h
 
Töötemperatuur 10 – 20 °C

KASUTUSALA
mira 4500 vapourmat ülekatete, man-
settide, nurgalindi jms komponentide 
kiirliim. Sobib ka keraamikale, puhastatud 
metallile ning plastile, peeglite paigalda-
miseks, riputuskonksude jms tarvikute 
liimimiseks ning XPS plaatide montaažiks. 
 
 
 

ALUSPIND
 • Betoon
 • Plaat
 • Veetõkkematt
 • Plastik
 • Metall
 • Puitlaastplaat
 • XPS plaat

4650  
aqua stop flexible
Ühekomponente tsementalusel 
veeauru läbilaskev kuid veetihe 
veetõkkemört stabiilsele mineraal-
sele pinnale. Sise- ja välitöödeks 
terrassidele, basseinidele, rõdudele 
jms pindadele.

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused
Bassein, ujula, toiduainetetööstus  
Rõdu, terrass

OMADUSED
 • Talub üle 15 m veesammast
 • Vastupidav toiduainetööstuses ja 
avalikes pesuruumides kasutatavatele 
kemikaalidele
 • Hea nake mineraalsete aluspindadega
 • Ideaalne aluspind plaatimiseks 
 
 
 

KULU
Kahes kihis 2,2 – 2,5 kg / m2
Kolmes kihis min. 3,0 kg / m2 
 
 

KIVINEMISAEG
Järgmise kihi paigaldus ~10 – 24 h
Edasine töötlus 3 – 5 h
 
Töötemperatuur 10 – 20 °C

KASUTUSALA
Veetõkkemört, kasutamiseks keraa-
miliste plaatide ja fassaadikrohvi all. 
Vähese koormusega vertikaalpindadel 
sisetingimustes võib pinna jätta ka 
katmata. Sobib kasutamiseks avalikes 
pesuruumides, basseinides, terrassidel 
ja rõdudel, suurköökides jms. Kõlblik ka 
betoonpindade, nagu soklid, fassaadid, 
korstnad jms kaitseks 

ALUSPIND
 • Betoonpõrand
 • Tasanduskiht
 • Betoonelement
 • Krohvitud müüritis
 • Mineraalne 
stabiilne  
aluspind

PAKEND
12,5 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
300 ml tuub

SÄILIVUSAEG
24 kuud

4180 
primer
Kruntaine poorsete pindade 
kruntimiseks enne tasandussegu, 
veetõkke, plaatimissegu vms  
pinnale kandmist. 
 

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  
 

OMADUSED
 • Kollaka värvusega vedelik
 • Väga hea nakkega
 • Peenmolekulaarne
 • Süvaimenduv
 • Parandab naket
 • Suleb poorid
 • Väldib õhumulle 

KONTSENTRAAT

1 : 2 – 1 : 3
lahjendada veega

KULU

70 – 100
l / m²

KULU
Lahjendatult 0,08 – 0,1 l / m2
Lahjendamata 0,1 – 0,2 l / m2

KUIVAMISAEG
Edasiseks katmiseks 1 – 2 h

Töötemperatuur 10 – 25 ⁰C

KASUTAMINE
Aluspind peab olema kuiv. Imavad 
pinnad kruntida 4180 primer vahekorras 
1 osa kruntainet ja 3 osa vett. Kruntaine 
kanda aluspinnale pintsli või harjaga. 
Vähem imavad pinnad, kruntida 
lahusega vahekorras 1 osa kruntainet ja 
2 osa vett. Mitteimavatel aluspindadel ja 
puitpindadel kasutada kontsentreeritud 
kruntainet. 

ALUSPIND
 • Betoonpõrand
 • Krohv
 • Betoonelement
 • Puitpõrandad
 • Kergbetoonist element
 • Kergbetoonist seinaplokk
 • Krohvitud müüritis
 • Kipskrohv / pahtel
 • Tsementalusel põrandasegu
 • Kipsplaat

PAKEND
1 kg pudel
5 kg purk

SÄILIVUSAEG
12 kuud
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seal manchets 
and corners
Läbiviigu tihendusmansett. 
ETAG 022 
 

TARIND
Sein ja põrand
Märg ruum
Sise- ja välistingimused 
Nurk, kaabel, toru 

OMADUSED
 • Veetihe
 • Kummeeritud kangas
 • Saadaval eri läbimõõduga
 • Kiire paigaldus
 • Paigaldatakse 4400 multicoat või  
4630 aqua-flex 2K-ga.

MÕÕDUD (mm)
  Mõõt Ava
 4580 100 × 100 Ø 8 – 20
 4582 100 × 100 Ø 22 – 35
 4583 150 × 150 Ø 38 – 50
 4584 150 × 150 Ø 60 – 70
 4586 150 × 150 Ø 75 – 90
 4588 200 × 200 Ø 100 – 120
 4589 200 × 200 Ø 130 – 160

 4590 150 × 100 Ø 2 * 8 – 20
 4591 150 × 100 Ø 2 * 22 – 35

 SISENURK

 VÄLISNURK

safe coat 

Tugevduskangas ja -lint. ETAG 022 
Kasutatakse veetõkkesüsteemi 
osana kohtades, kus on suur prao 
tekkimise oht (nurgad, üleminekud). 

TARIND
Sein ja põrand
Märg ruum
Sise- ja välistingimused 
Nurk, nurgavuuk, ühendusvuuk 

OMADUSED
 • Elastne
 • Tõmbele vastupidav
 • Avatud fiiberstruktuur
 • Lihtne kasutada
 • Jätkata ülekattega
 • Paigaldatakse 4400 multicoat või  
4630 aqua-flex 2K-ga. 
 

KASUTAMINE
Võimaldab märg-märjalt kanda  
multicoat 4400 kahes kihis korraga.

MÕÕDUD
10 cm × 25 m
10 cm × 100 m
100 cm × 10 m
100 cm × 50 m

4550 seal 
manchet
Iseliimuv trapimansett. ETAG 022 
mira veetõkkesüsteemi osa 
 

TARIND
Põrand
Märg ruum
Sise- ja välistingimused 
Rõdu, terrass 

OMADUSED
 • Väga elastne
 • Kiire paigaldus
 • Nakkub ka PVC ja metalliga
 • Iseliimuv butüülkangas
 • Vaba äär veetõkkemembraaniga 
liitmiseks
 • Vee- ja aurutihe 
 

KASUTAMINE
Paigaldus 30 mm ülekattega

Manchet 4592 nurgatrappidele
Manchet 4594 renntrappidele
Manchet 4596 seinaäärsetele trappidele

MÕÕDUD
  Mõõt Ava
  400 × 400 mm 0 – 200 mm
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4500 
vapourmat
Vee- ja aurutõkkekangas, parimaks 
aluskonstruktsiooni kaitseks. 
Ülikõrge veeauru- ja veetihedus. 
ETAG 022

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 
Avalik pesuruum, aurusaun
Rõdu, terrass

OMADUSED
 • Tehase ühtlane kvaliteet
 • Veetihe ja veekindel
 • Kolmekihiline tugev hall kangas
 • Ülikõrge veeaurutakistus Sd = 81,4 m
 • Ülihea prao sildamisvõime
 • Paigaldatakse 4400 multicoat või  
4630 aqua-flex 2K-ga.
 • Kiire paigaldus
 • Valmis plaatimiseks

KASUTAMINE
Paigaldus 30 mm ülekattega
Kasutada koos tarvikutega

MÕÕDUD
  Rull Paksus
VAPOURMAT 63 63 cm × 25 m 0,7 mm
VAPOURMAT 100 100 cm × 30 m 0,5 mm

4502 
vapourband
Vee- ja aurutihe tihenduslint kasu-
tamiseks vapourmati lahendusega. 
ETAG 022 

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 
Rõdu, terrass 

OMADUSED
 • Veetihe
 • Väga kõrge veeaurutakistus
 • Tugev ja elastne
 • Punktueeritud äär
 • Paigaldatakse 4400 multicoat või  
4630 aqua-flex 2K-ga. 
 
 

KASUTAMINE
Vapourmati serv servaga liidete, 
ühenduste jms tihendamiseks.

MÕÕDUD
  Rull Paksus
  10 cm × 25 m 0,7 mm

4564 
sealband
Iseliimuv vee- ja aurutihe tihen-
duslint kasutamiseks vapourmati 
lahendusega. ETAG 022 

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 
Rõdu, terrass 
Vajab väga siledat aluspinda

OMADUSED
 • Iseliimuv
 • Kiire paigaldus
 • Kohene nake
 • Veetihe
 • Väga kõrge veeaurutakistus
 • Tugev ja elastne
 • Aluspaberil keskel lõige 
 

KASUTAMINE
Vapourmati serv servaga liidete, 
ühenduste jms tihendamiseks.

MÕÕDUD
  Rull Paksus
  10 cm × 15 m 0,5 mm
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Kuidas valida
Tavalised tsemendi baasil plaatimis-
segud ei nakku täismassplaatide, 
klaasmosaiigi jms vähese või 
olematu veeimavusega plaatidega. 
Et tagada selliste plaatide korrektne 
paigaldus, peab kasutatav plaatimis-
segu olema olulisel määral polümee-
ridega rikastatud.

Standardid
Kõik Euroopa Liidus müüdavad 
plaatimissegud peavad olema 
testitud ja tähistatud standardi EN 
12004 kohaselt. Mainitud standard 
käsitleb tsemendipõhiseid plaatimis-
segusid (tüüp C), vaigupõhiseid (R) ja 
dispersioonipõhiseid (D). 

Klass
Nr 1  klassis näitab, et segul on nii 
normaaltingimustes kui ka peale 
külmutustsükleid, kuumutamist ning 
vees vanutamist vähemalt 0,5 N / mm2 
naket. Nr 2  näitab naket ülaltoo-
dud oludes vähemalt 1,0 N / mm2. 
Kiirkivinevad segud märgitakse 
tähega F  , kui plaatimissegu hoiab 
plaati ilma alt toestamata, saab selle 
klassile lisada tähe T  . Pikendatud 
lahtiolekuajaga segud (30 min) 
tähistatakse tähega E  .
Kui plaatimissegu talub deformat-
siooni 2,5 mm,  saab toode klassi S1  
ning seda võib nimetada elastseks. 
Kui aga segu talub deformatsiooni 
5 mm või enam, on tegemist S2  
klassi, ehk kõrgeima elastsusega 
plaatimisseguga.

Kuidas lugeda
Ehk siis toode tähisega C1  on 
normaalne, ilma lisaomadusteta 
plaatimissegu. Tähisega C2TE S2  
saame tsemendi baasil C  

parandatud nakkega 2   , mitteval-
guva T  ja pikendatud lahtioleku 
ajaga E  ning kõrgeima elastsusega 
S2  plaatimissegu. 

Optimaalne valik
Tänapäevaste plaatide valik on väga 
lai, plaadid erinevad nii mõõtmete 
kui ka omaduste poolest. Suurte 
põrandaplaatide paigaldamiseks 
on spetsiaalsed isetihenevad segud 
floorfix ning gigafix seinas on kõige 
mugavam kasutada kerge täiteainega 
mittevalguvaid segusid mira z-fix ja 
light fix, klaasmosaiigile ja loodus-
kivile sobivad ainult valge tsemendi 
baasil segud, deformatsiooniriskiga 
aluspinnad nõuavad eriti elastset S2 
segu, nagu mira 3130 superfix.

Paigaldamine
Enne plaatimist tuleb kindlasti teha 
plaadijaotus, mis tagab nägusa lõpp-
tulemuse ja järgib aluspinnas olevaid 
deformatsioonivuuke. Plaatimissegu 
ei sobi kallete tegemiseks, vajadusel 
tuleb aluspind eelnevalt tasandada. 
Märgades ruumides peab olema 
tehtud nõuetekohane veetõke. 
Plaatimissegu kantakse hammas- 
lapitsaga ühtlase kihina aluspinnale 
ning tarvidusel ka plaadi tagumisele 
küljele. Plaat surutakse hõõruva liigu-
tusega segusse, et saada võimalikult 
suur kontaktpind. Ühtlase laiusega 
vuukide saamiseks on hea kasutada 
vuuginööri või -riste.

Vuukimine
Plaatidevahelised vuugid tuleb täita 
sobiva tsemendi- või epopõhise vuugi- 
täitega. Eri materjalide ühenduskoh-
tades, nurkades jms vuukides kasu- 
tatakse sanitaarsilikooni mira supersil.

PLAATIMISSEGUD
Plaatimissegu ülesanne on nakkuda aluspinna 
ja plaadiga ning tagada nakke püsivus ka 
hoone liikumisest tulenevate ja ekspluatat-
siooni käigus tekkivate liikumiste kiuste.

24



31
00

 u
n

if
ix

31
10

 u
n

if
ix

31
30

 s
up

er
fi

x

32
30

 s
up

er
ra

p
id

fi
x

fl
oo

rf
ix

32
50

 g
ig

af
ix

 fl
oo

r

lig
h

t 
fi

x

z-
fi

x 
ex

ce
lle

n
t

36
00

 m
ul

ti
cr

et
e

Tööaeg (h) ~ 6 ~ 6 ~ 6 ~ 0,5 ~ 3 ~ 1 ~ 6 ~ 6 ~ 0,5

Klass C2T C2TE 
S1

C2TE 
S2

C2FT 
S1

C2E 
S1

C2E 
S2

C2TE 
S1

C1TE 
S2 C1

Kulu (kg / m²) 2 – 6 2 – 6 2 – 6 2 – 6 3 – 9 3 – 9 1 – 3 1 – 3 2 – 4

ALUSPINNA DEFORMATSIOON

Minimaalne

Keskmine

Suur

KIVINEMISAEG

Edasiseks töötluseks (h) 10 – 24 10 – 24 10 – 24 2 – 4 18 – 24 6 – 12 10 – 18 10 – 18 3 – 6

Täiskoormus (päev) 7 7 7 1 7 1 7 7 7

ALUSPIND

Betoon

Kergbetoon  

Veetõke

Köetav põrand

Põrandasegu

Krohvitud müüritis

Kipsplaat

Krohv

Vana plaat / värv

Puitpind

Roostevaba metall, 
plastlaminaat

Ahi, soemüür

KESKKOND

Sisetingimused

Välistingimused

TARIND

Põrand

Sein

Kuiv ruum

Märg ruum

Bassein

PLAADI SUURUS

Normaalmõõdus plaat

Suur plaat

Väga suur plaat

PLAADI TÜÜP

Igat tüüpi plaat

Keraamiline plaat

Täismassplaat

Looduskivi

Klaasmosaiik

Peegel

Enne kasutamist tutvu tootelehega! www.mira.ee 25



3100 unifix
Väga hea nakkega mittevalguv 
plaatimissegu vähese deformatsioo-
niga põrandatele ja seintele. 
 
 
 

KLASS

C2T
KULU

1,5 – 4
kg / m²

TÖÖAEG

~6
h

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  

Hall  

OMADUSED
 • Väga hea nakkega
 • Mittevalguv – plaat ei vaju
 • Lihtne kasutada
 • Vee- ja külmakindel
 • Polümeeridega tugevdatud
 • Elastne

 
 

KULU
Seinal (keskmine) 2 kg / m²
Põrandal (keskmine) 3,5 kg / m²

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 10 – 24 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 6,3 – 7 l vett 25 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 25 °C

ALUSPIND
 • Minimaalse  
deformatsiooniga 
 • Betoon
 • Krohv
 • Põrandasegu
 • Veetõke

PLAADI TÜÜP
 • Normaalmõõdus plaat
 • Keraamiline plaat 
 • Täismassplaat

3110 unifix
Valge, väga hea nakkega mitte  
valguv ja kõrgema elastsusega plaa-
timissegu. Sobilik küttega põranda-
tele, looduskividele, klaasmosaiigile, 
keraamika jms. 
 

KLASS

C2TE S1
KULU

1,5 – 4
kg / m²

TÖÖAEG

~6
h

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  

Valge  

OMADUSED
 • Kõrgema elastsusega (S1)
 • Väga hea nakkega
 • Mittevalguv – plaat ei vaju
 • Pikk korrigeerimisaeg
 • Vee- ja külmakindel
 • Sobib ka looduskividele ja  
klaasmosaiigile
 • Valge tsemendi baasil
 • Polümeeridega tugevdatud

KULU
Seinal (keskmine) 2 kg / m²
Põrandal (keskmine) 3,5 kg / m²

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 10 – 14 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 6,5 – 7,5 l vett 25 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 25 °C

ALUSPIND
 • Keskmise  
deformatsiooniga
 • Köetav põrand
 • Betoon
 • Krohv
 • Kipsplaat
 • Põrandasegu
 • Veetõke

PLAADI TÜÜP
 • Normaalmõõdus plaat
 • Igat tüüpi plaat
 • Looduskivi
 • Klaasmosaiik

3130 superfix
Kõige kõrgema elastsusega, väga 
hea nakkega mitte valguv univer-
saalne valge plaatimissegu. Suurte 
deformatsioonidega aluspinnale, 
ahjudele, soojamüüridele, küttega 
põrandatele, looduskividele jms. 

KLASS

C2TE S2
KULU

1,5 – 5
kg / m²

TÖÖAEG

~6
h

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 
Bassein

Valge  

OMADUSED
 • Kõige kõrgema elastsusega (S2)
 • Väga hea nakkega
 • Mittevalguv – plaat ei vaju
 • Pikk korrigeerimisaeg
 • Vee- ja külmakindel
 • Sobib ka looduskividele ja  
klaasmosaiigile
 • Valge tsemendi baasil
 • Polümeeridega tugevdatud

KULU
Seinal (keskmine) 2,5 kg / m²
Põrandal (keskmine) 3,5 kg / m²

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 10 – 24 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 3,75 – 4,2 l vett 15 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 25 °C

ALUSPIND
 • Suure deformatsiooniga
 • Ahi, soemüür (kuni 100 °C)
 • Köetavad põrandad 
 • Betoon
 • Põrandasegu
 • Vana plaat / kate / värv
 • Kipsplaat 
 • Krohvitud müüritis
 • Veetõke

PLAADI TÜÜP
 • Normaalmõõdus ja  
suured plaat
 • Igat tüüpi plaat
 • Looduskivi
 • Klaasmosaiik

PAKEND
25 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
5 kg kott
25 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
5 kg kott
15 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud
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3230 superrapidfix
Kiirelt kivinev, valge, väga hea 
nakkega mitte valguv ja kõrgema 
elastsusega plaatimissegu ajakriiti-
listeks ja parandustöödeks.  
 
 

KLASS

C2FT S1
KULU

1,5 – 5
kg / m²

TÖÖAEG

25 – 30
min

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  

Valge  

OMADUSED
 • Kiirkivinev
 • Valge tsemendi baasil
 • Kõrgema elastsusega (S1)
 • Väga hea nakkega
 • Mittevalguv – plaat ei vaju
 • Vee- ja külmakindel
 • Sobib ka looduskividele ja 
klaasmosaiigile
 • Polümeeridega tugevdatud

KULU
Seinal (keskmine) 2,5 kg / m²
Põrandal (keskmine) 3,5 kg / m²

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 2 – 4 h
Täiskoormus 24 – 30 h

KASUTAMINE
Segamine 3,75 – 4,2 l vett 15 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 25 °C

ALUSPIND
 • Keskmise  
deformatsiooniga
 • Köetavad põrandad
 • Betoonpõrandad
 • Kergbetoon
 • Tsement
 • Vana plaatkate
 • Põrandasegu
 • Veetõke

PLAADI TÜÜP
 • Normaalmõõdus plaadid
 • Igat tüüpi plaadid
 • Looduskivi
 • Klaasmosaiik

PAKEND
5 kg kott
15 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

PAKEND
25 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

floorfix
Isevalguv suurtele põranda- 
plaatidele ja suure koormusega 
põrandatele mõeldud, valge, väga 
hea nakkega ja kõrgema elastsu-
sega plaatimissegu. 
 

KLASS

C2E S1
KULU

3 – 7
kg / m²

TÖÖAEG

~3
h

TARIND
Põrand
Kuivad ruumid
Sise- ja välistingimused  

Valge  

OMADUSED
 • Isevalguv – 100% katvus
 • Valge tsemendi baasil
 • Kõrgema elastsusega (S1)
 • Väga hea nakkega
 • Pikk korrigeerimisaeg
 • Vee- ja külmakindel
 • Sobib ka looduskividele 
 • Polümeeridega tugevdatud 

KULU
Põrandal (keskmine) 4 kg / m² 

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 18 – 24 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 3,7 – 4,2 l vett 20 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

ALUSPIND
 • Keskmise  
deformatsiooniga 
 • köetav põrand
 • Betoonpõrand
 • Kergbetoon
 • Põrandasegu
 • Vana plaatkate 
 • Veetõke

PLAADI TÜÜP
 • Normaalmõõdus ja  
suur plaat
 • Keraamiline plaat  
veeimavusega alla 10%
 • Täismassplaat
 • Looduskivi

PAKEND
15 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

3250 gigafix floor
Isevalguv kiirkivinev suurtele põran-
daplaatidele, suure koormusega ja 
deformatsioonidega põrandatele 
mõeldud valge, väga hea nakkega ja 
kõige kõrgema elastsusega plaatimis-
segu. Sobib kasutamiseks välis- 
tingimustes, rõdudel ning terassidel.

KLASS

C2E S2
KULU

3 – 7
kg / m²

TÖÖAEG

~1
h

TARIND
Põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  

Valge  

OMADUSED
 • Isevalguv – 100% katvus
 • Kiirkivinev
 • Valge tsemendi baasil
 • Kõige kõrgema elastsusega (S2)
 • Väga hea nakkega
 • Pikk korrigeerimisaeg
 • Vee- ja külmakindel
 • Sobib ka looduskividele 
 • Polümeeridega tugevdatud

KULU
Põrandal (keskmine) 4 kg / m² 

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 6 – 12 h
Täiskoormus 24 – 30 h

KASUTAMINE
Segamine 3,0 – 3,2 l vett 15 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

ALUSPIND
 • Suure deformatsiooniga 
 • Köetavad põrandad 
 • Betoonpõrandad
 • Kergbetoon
 • Põrandasegu
 • Vana plaatkate / värv 
 • Veetõke

PLAADI TÜÜP
 • Normaalmõõdus, suur ja  
väga suur põrandaplaat
 • Keraamiline plaat veeimavusega alla 10%
 • Täismassplaat
 • Looduskivi
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PAKEND
4 kg kott
12 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

PAKEND
12 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
10 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

3600 multicrete
Väga suure elastsusega, veekindel 
valge plaadiliim. Välja töötatud 
spetsiaalselt puitaluspindadele,  
plastlaminaat, laminaadi, roostevaba 
metalli jmt jaoks.

KLASS

C1
KULU

1,5 – 4
kg / m²

TÖÖAEG

30 – 40
min

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sisetingimused 

Valge  

OMADUSED
 • Väga suure elastsusega 
 • Väga hea nakkega
 • Sobilik kriitilistele aluspindadele
 • Mittevalguv
 • Veekindel
 • Sobib ka looduskividele  
 
 
 

KULU
Seinal (keskmine) 2 kg / m²
Põrandal (keskmine) 3 kg / m²

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 3 – 6 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 3,4 – 3,6 l vett 12 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

ALUSPIND
 • Suure deformatsiooniga 
 • Küttega põrand
 • Betoon
 • Kergbetoon
 • Kipsplaat
 • Vanad plaadid / värv 
 • Veetõke
 • Puitpinnad
 • Roostevaba metall
 • Plastlaminaat

PLAADI TÜÜP
 • Normaalmõõdus plaat
 • Kõik plaaditüübid
 • Looduskivi
 • Peeglid

light fix
Kergtäiteainega, hall, väga hea 
nakkega mittevalguv ja kõrgema 
elastsusega premium plaatimissegu. 
Sobilik suurematele plaatidele, 
küttega põrandatele. 

KLASS

C2TE S1
KULU

1 – 3
kg / m²

TÖÖAEG

~6
h

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  

Hall  

OMADUSED
 • Kõrgema elastsusega (S1)
 • Väga hea nakkega
 • Mittevalguv – plaat ei vaju
 • Kergtäiteainega – tõstab  
jõudlust
 • Üks kg katab 30% enam
 • Pikk korrigeerimisaeg
 • Vee- ja külmakindel 
 

KULU
Seinal (keskmine) 1,6 kg / m²
Põrandal (keskmine) 2,2 kg / m²

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 10 – 18 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 4,8 – 5,0 l vett 12 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 25 °C

ALUSPIND
 • Keskmise  
deformatsiooniga
 • Köetavad põrandad
 • Betoonpõrandad
 • Krohv
 • Kipsplaat
 • Vana plaatkate / värv
 • Põrandasegu
 • Veetõke

PLAADI TÜÜP
 • Normaalmõõdus ja  
suur plaat
 • Keraamiline plaat 
 • Täismassplaat

z-fix excellent
Kergtäiteainega, valge, väga hea 
nakkega mitte valguv ja kõige 
kõrgema elastsusega premium 
plaatimissegu.  

KLASS

C1TE S2
KULU

1 – 3
kg / m²

TÖÖAEG

~6
h

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 
Bassein

Valge  

OMADUSED
 • Kõige kõrgema elastsusega (S2)
 • Väga hea nakkega
 • Mittevalguv – plaat ei vaju
 • Vee- ja külmakindel
 • Kergtäiteainega – suurem  
jõudlus
 • Üks kg katab 30% enam
 • Pikk korrigeerimisaeg
 • Sobib ka looduskividele ja 
klaasmosaiigile

KULU
Seinal (keskmine) 1,6 kg / m²
Põrandal (keskmine) 2,2 kg / m²

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 10 – 18 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 4,0 – 4,2 l vett 10 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 25 °C

ALUSPIND
 • Suure deformatsiooniga
 • Köetav põrand
 • Betoonpõrand
 • Põrandasegu
 • Vana plaat / värv
 • Kipsplaat
 • Kergbetoon
 • Krohvitud müüritis
 • Veetõke

PLAADI TÜÜP
 • Normaalmõõdus, 
suur ja väga suur plaat
 • Igat tüüpi plaat
 • Looduskivi
 • Klaasmosaiik
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Aluspind
Mida suuremad on aluspinna 
võimalikud deformatsioonid ning 
mida suuremad on kasutatavad 
plaadid, seda paksema segukihi ja 
suurema elastsusklassiga seguga nad 
paigaldatakse. Suurteks plaatideks 
loetakse plaati, mille ühe või enama 
külje pikkus on suurem kui 30 ning 
ükski külg ei ole üle 120 cm. Aluspinna 
tolerants peab olema maks +/- 2mm 
kahe meetri kohta. Sellise ebatasasuse 
saab kompenseerida plaatimisseguga. 
Kui plaadi küljepikkus on üle 120 cm, 
peaks aluspind olema ülaltoodust 
tasasem. Siis tuleb pind tasandada 
peeneteralise isevalguva seguga mira 
6600, mida või paigaldada kihist 10 
mm kuni praktiliselt nullini.

Plaatimissegu katvus
Mida suuremat koormust peab pind 
taluma, seda olulisem on, et plaati-
missegu kataks võimalikult suure osa 
plaadi tagaküljest.
Seinad – Kergema koormusega 
pindadel on vajalik, et plaatimissegu 
kataks plaadi tagakülje vähemalt 80% 
ulatuses. Plaatimissegu peab olema 
korralikult hõõrutud aluspinnale ning 
plaat surutud tugevalt segu sisse.
Põrandad – Põrandatel peab segu 

reeglina katma plaadi tagaküljest 
100%, et vältida plaatide purunemist. 
Eluruumides, kus on vaid kerge 
koormus, on minimaalne katvus 80%. 
Suure koormusega keskkonnas on 
korralik kontakt plaadi ja segu vahel 
eriti oluline.
Välitingimustes ning suure koor-
musega põrandatel peab plaatide 
tagakülg olema alati 100% plaatimis-
seguga kaetud. Et saada head naket, 
peab mõnikord kandma plaatimissegu 
lisaks aluspinnale ka plaadi tagaküljele.

Suured plaadid
Suurematele plaatide kasutamisel 
soovitame plaadisegu kandmiseks 
kaarja hambaga segukammi. 
Kaarhambalise segukammiga 
laotatud plaatimissegule tekib 
naket halvendav kuiv kiht (nahk) 
aeglasemalt ning plaadid saavad 
parema nakke seguga. Ka on kergem 
suuri plaate vajutada segusse nii, et 
saavutada piisav plaadi katvus.

Töövõtted
Õige kihipaksuse saamiseks tuleb 
segukammi hoida paraja nurga all 
(70–80º). Mida paksem on segukiht 
seda pikem on kuivamisaeg.

PLAATIDE PAIGALDUSEST

PAKEND
4,5 kg

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
1 rull

6920  
fireplace 
mortar
Kõrge temperatuuritaluvusega 
tsemendipõhine segu kaminate, 
pitsaahjude ja korstnate ladumi-
seks, lõõride ning soemüüride 
krohvimiseks.

TARIND
Sein ja põrand
Sise- ja välistingimused
Kamin
Pitsaahi
Korsten
Suitsutoru
Tulemüür

OMADUSED
 • Tulekindel ahjusegu
 • Kõrge temperatuuritaluvus
 • Tulekindlate kivide paigaldamiseks
 • Sobilik pindade krohvimiseks 
 
 
 
 

KIVINEMISAEG
Kivinemisaeg enne kütmist 4 – 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 0,7 l vett 4,5 kg pulbri kohta 
Kasutusaeg 1 – 2 h
Paigaldamine 10 – 25 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Kergbetoon
 • Betoonplokk
 • Kergbetoonist plokk
 • Tellis

vuuginöör
3mm × 20m 
4mm × 20m

PLAADI 
PIKEM 
KÜLG

SEGUKAMMI LABIDA  
HAMBA SUURUS

KULU (RASKED) 
3100, 3110, 3130, 3230

KULU (KERGED)  
LIGHTFIX, Z-FIX

KULU (ISEVALGUVAD)  
3250 GIGAFIX, FLOORFIX

Kandilise hambaga kamm

10 cm 4 mm 1,5 kg / m² 1 kg / m²

15 cm 6 mm 2,1 kg / m² 1,5 kg / m²

25 cm 10 mm 3,2 kg / m² 2,4 kg / m²

30+ cm 12 mm 3,7 kg / m² 2,6 kg / m²

Kaarja hambaga kamm

40 cm 10 × 20 mm 4,0 kg / m² 2,8 – 3,0 kg / m² 4,5 kg / m²

60 cm 12,5 × 20 mm 3,7 – 3,9 kg / m² 5,2 – 5,4 kg / m²

60+ cm 15 × 20 mm 4,5 – 4,8 kg / m² 6,5 – 7,0 kg / m²

Plaadisegude orienteeruv kulu
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Otstarve
Vuugitäide peab täitma kõrvuti aset-
sevate plaatide vahelise tühimiku, 
taluma mõningast plaatide liikumist 
ehk deformatsiooni, olema sealjuures 
ülimalt määrdumis- ja kulumiskin-
del. Vuugitäite toon peab sobima 
plaadiga, kas sulandudes visuaalselt 
üheks või just rõhutades kontrasti.

Kuidas valida
Enim kasutatakse tsemendipõhiseid 
vuugitäiteid, mida toodame eri mõõ-
dus vuukidele ja laias värvivalikus, 
kõrgendatud mehaanilise ja keemi-
lise koormuse all olevatele pindadele 
sobib epovaigupõhine vuugitäide 
mira multipox. Eri materjalide ühen-
duskohtades jms vuukides kasuta-
takse sanitaarsilikooni supersil.

Ettevalmistus
Enne vuukide täitmist veenduge, 
et plaatimissegu on kivinenud, sest 
alt välja kuivav niiskuv võib rikkuda 
vuugitäite tooni. Vuugid peavad 
olema sarnase sügavuse ja laiusega 
ning puhtad.

Segamine
Vuugitäide tuleb alati segada elektri-
mikseriga. Käsitsi segamine ei pruugi 
olla piisavalt tõhus. Valmissegatud 
mört peab seisma paar minutit, et 
pulbrilised komponendid jõuaks 

sulada, seejärel segatakse veel 
kerget läbi ning vuugitäide on valmis 
kasutamiseks. Vee kogus on samuti 
oluline, segamisel või ka pesemisel 
vuuki viidav liigne vesi muudab 
välja kuivades vuugid nõrgaks ning 
kirjuks. Liigne vesi on ka vuugitäites 
peale kuivamist ilmnevate väikeste 
„nõelaaukude“ põhjuseks.

Paigaldus
Vuugitäide kantakse vuukidesse 
kummilapatsiga, diagonaalselt, liigne 
vuugitäide eemaldatakse plaatidelt 
sarnaste liigutustega. Vuugid peavad 
olema põhjani täidetud, mis reeglina 
nõuab korduvat jõulist surumist. 
Kui vuugid on piisavalt tahked, et 
sõrmega vajutamisel ei deformeeru, 
on aeg vuugipori eemaldada. Õhuke 
kiht vuugitäidet plaatidel kuivab olu-
liselt kiiremini, kui vuugid tahenevad, 
liiga vara pesuga alustades peseme 
välja veel pehme vuugi pindmise kihi 
ning vuugid jäävad kirjud. Pesemisel 
tuleks kasutada hästi välja väänatud 
pesukäsna, liigne vesi võib taas 
muuta vuugid nõrgaks ning kirjuks.

Järeltöötlus
Värskelt vuugitud pinda tuleks 
kaitsta veel paar päeva tolmu jms 
eest. Hilisemal hooldamisel kasutage 
mira hooldusvahendeid.

VUUGITÄITED
Keraamiliste ja looduskivide valik on viimase 
paarikümne aastaga plahvatuslikult kasvanud. 
Materjalide, valmistusviiside ja ka plaatide 
mõõdu valik on ülisuur. 

Vaatamata suurusele, materjalile ja omadus-
tele paigutatakse plaatkate nii, et plaatide 
vahele jääb kitsam või laiem vahe ehk vuuk.
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ALUSPIND

Vuugi laius (mm) 3 – 15 3 – 15 2 – 10 2 – 10 2 – 12 4 – 25

Elastne vuuk x

Tööaeg (h) ~6 ~0,5 ~1 – 2 ~0,5 ~0,5 – 1 ~0,5

KESKKOND

Sisetingimused

Välistingimused

TARIND

Põrand

Sein

Kuiv ruum

Märg ruum

Toiduainetetööstus

Bassein, ujula

PLAADI TÜÜP

Keraamiline plaat  
veeimavusega alla 0,5%

Keraamiline plaat  
veeimavusega üle 0,5%

Looduskivi

Plaadi mõõdud (cm) 10 × 10 10 × 20 15 × 15 12 × 24 20 × 20 20 × 30 30 × 30 30 × 60

VUUGI 
LAIUS

VUUGI  
SÜGAVUS VUUGITÄITE KULU (KG / M2)

2 mm 4 mm 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

6 mm 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

8 mm 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2

10 mm 0,65 0,55 0,47 0,45 0,37 0,25 0,1

3 mm 4 mm 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

6 mm 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

8 mm 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3

10 mm 0,98 0,81 0,7 0,68 0,54 0,5 0,37 0,2

5 mm 6 mm 0,98 0,81 0,7 0,68 0,54 0,5 0,37

8 mm 1,4 1,1 1 0,9 0,7 0,65 0,5

10 mm 1,63 1,35 1,17 1,13 0,9 0,85 0,62 0,4

12 mm 1,95 1,62 1,4 1,35 1,08 1 0,74

8 mm 8 mm 2,1 1,8 1,5 1,5 1,2 1,05 0,8

10 mm 2,6 2,2 1,9 1,8 1,45 1,3 1 0,6

12 mm 3,1 2,6 2,25 2,2 1,75 1,55 1,2

10 mm 10 mm 2,7 2,35 2,25 1,8 1,65 1,25 0,8

15 mm 4,1 3,5 3,4 2,7 2,45 1,85

20 mm 5,4 4,7 4,5 3,6 2,5

VUUGITÄIDETE KULU
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rustic

VUUGITÄIDE

Tsemendi baasil, jämedateraline 
vuugitäitesegu põrandatele ja 
seintele, sise- ja välistingimustes, 
niisketes ja kuivades ruumides.

VUUGI LAIUS

3 – 15
mm

KULU

0,7 – 2,5
kg / m²

TÖÖAEG

~6
h

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  
Bassein

OMADUSED
 • Vuugitäide põrandatele ja seintele 
laiade vuukide tegemiseks
 • Saadaval mitmes värvitoonis
 • Pleekimiskindel
 • Klass CG2 W A 
 
 
 
 

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormamiseks ~24 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 3,0 – 3,2 l vett 15 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

PLAADI TÜÜP
 • Keraamiline plaat  
veeimavusega alla 0,5%
 • Keraamiline plaat  
veeimavusega üle 0,5%
 • Looduskivi

 
rustic plan

VUUGITÄIDE

Tsemendi baasil, polümeeridega 
tugevdatud vuugitäitesegu põran-
datele, sise- ja välistingimustes, 
niisketes ja kuivades ruumides.

VUUGI LAIUS

3 – 15
mm

KULU

0,5 – 2,5
kg / m²

TÖÖAEG

30 – 40
min

TARIND
Sein ja põrand 
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  
Toiduainetööstus vm tööstus

OMADUSED
 • Kergelt voolav, sobib koormusega 
pindadele
 • Isetasanduvad omadused, mis tagavad 
kompaktse ja kergelt täidetava vuugi
 • Eriti sobilik suurtele pindadele
 • Eriti sobilik suure koormusega 
pindadele
 • Kiirkivinev
 • Saadaval mitmes värvitoonis
 • Klass CG2 W A

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormamiseks 2 – 3 h
Täiskoormus 1 – 3 päeva

KASUTAMINE
Segamine 2,6 – 2,8 l vett 15 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

PLAADI TÜÜP
 • Keraamiline plaat  
veeimavusega alla 0,5%
 • Keraamiline plaat  
veeimavusega üle 0,5%
 • Looduskivi

PAKEND
6 kg kott
15 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud

PAKEND
15 kg kott

SÄILIVUSAEG
6 kuud
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VUUGITÄITED

115 120 121

130123

Silver (115) Steel (120)

Grey (121) Anthracite (123)

Oleme
Sigma
plaadi-
lõikurite
ametlik
esindaja

Täpsed
lõiked
aastast
1964 



 
supercolour

VUUGITÄIDE

Tsemendi baasil polümeeridega 
tugevdatud vuugitäide põrandatele 
ja seintele, sise- ja välistingimustes, 
niisketes ja kuivades ruumides.

VUUGI LAIUS

2 – 10
mm

KULU

0,5 – 1,8
kg / m²

TÖÖAEG

1 – 2
h

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  
Bassein

OMADUSED
 • Elastne vuugisegu põrandatele ja 
seintele mitmes värvitoonis
 • Minimaalne värvimuutuse risk
 • Eriti sobiv niisketesse ruumidesse
 • Eriti sobiv mittebsorbeeruvate plaatide 
paigaldamiseks
 • Tagab ühtlase kivinemise ka plaatide 
ebaühtlase kvaliteedi korral
 • Klass CG2 W A
 • Kiirkivinev

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormamiseks 3 – 6 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 3,6 – 3,9 l vett 15 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

PLAADI TÜÜP
 • Keraamiline plaat  
veeimavusega alla 0,5%
 • Keraamiline plaat  
veeimavusega üle 0,5%
 • Looduskivi

supercolour 
excellent

VUUGITÄIDE

Tsemendi baasil, polümeeridega 
tugevdatud, kiirkivinev vuugitäide 
märgade ning kuivade ruumide 
seinadele ja põrandatele.

VUUGI LAIUS

2 – 10
mm

KULU

0,5 – 1,8
kg / m²

TÖÖAEG

30 – 45
min

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sisetingimused  
Fassaad

OMADUSED
 • Kiirelt tarduv
 • Keraamilised plaadid, looduskivi ja 
klaasmosaiik
 • Väga sobilik mittepoorsetele plaatidele
 • Minimaalne värvimuutuse risk
 • Elastne vuugitäide seinadele ja 
põrandatele
 • Klass CG2 W A
 • Kiirkivinev 

KIVINEMISAEG
Kergemaks koormamiseks 2 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine 1,3 – 1,4 l vett 5 kg pulbri kohta
Paigaldamine 10 – 20 °C

PLAADI TÜÜP
 • Keraamiline plaat  
veeimavusega alla 0,5%
 • Keraamiline plaat  
veeimavusega üle 0,5%
 • Looduskivi

PAKEND
5 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
1,2 kg purk
5 kg kott
15 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud
24 kuud (1,2 kg purk)
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100 112 114

115 116 120

121 123 130

131 132 133

135 138 140

144 147 148

160 170 180

182 190 192

1650 1900 2600

2700 2800 2900

White Silver Steel

Anthracite BlackGrey



3650  
multipox

EPO VUUGITÄIDE

Epoksüüdmass seina- ja põranda-
plaatide kinnitamiseks ning vuukide 
täitmiseks kuivades ja märgades 
ruumides sise- ja välitingimustes. 
 

VUUGI LAIUS

2 – 12
mm

KULU

0,5 – 1,2
kg / m²

TÖÖAEG

30 – 60
min

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  
Bassein, toiduainetööstus,  
suure koormusega pind

OMADUSED
 • Sobib enamiku plaatidega  
(ei sobi poorse looduskivi vuukimiseks)
 • Sobib kasutamiseks toiduaine- ja 
meditsiinitööstuses
 • Veetihe, külmakindel, kemikaalidele 
vastupidav
 • Kiiresti tarduv 

KIVINEMISAEG
Kergeks koormamiseks 24 – 48 h
Täiskoormus 7 päeva

KASUTAMINE
Segamine valage komponent A (kõvendi) 
komponendile B otse ämbrisse ning 
segage vähemalt 2 min.
Paigaldamine 10 – 25 °C

ALUSPIND
 • Minimaalse 
mahukahanemise / deformatsiooniga
 • Mõõduka 
mahukahanemise / deformatsiooniga
 • Betoonpõrand
 • Betoonelement
 • Põrandatasandus
 • Vesi- ja elektriküttega põrand
 • Vana keraamika / värvitud pind
 • Krohvitud müüritis
 • Märja ruumi veetõke

PAKEND
1 kg ämber
3 kg ämber

SÄILIVUSAEG
12 kuud

 
supersil

SANITAARSILIKOON

Eriti elastne silikoonmass liitekoh-
tade ja deformatsioonivuukide 
tihendamiseks plaatkattes märga-
des ja kuivades ruumides. Sobib 
hästi kasutamiseks ka looduskividel, 
nagu marmor jms.

VUUGI LAIUS

2 – 25
mm

KULU

6 – 10
m / tuub

TÖÖAEG

10 – 20
min

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused  
 

OMADUSED
 • Supersil ei erita õli ega muuda 
plaatide värvi
 • Hallitust ja baktereid tõrjuv
 • Neutraalne, happevaba
 • Talub pidevalt veekoormust 
 
 

KIVINEMISAEG
Pindmiselt kuiv 10 – 20 min
Kuivamine 1 – 2 mm / päevas

KASUTAMINE
Kasutada käsi- või pneumopüstolit.  
Mass pressida vuuki ning viimistleda 
seebivette kastetud vuukimispulgaga.
Paigaldamine 5 – 25 °C

PLAADI TÜÜP
 • Looduskivi
 • Keraamilineplaat
 • Marmor
 • Sanitaartehnika
 • Peeglid

PAKEND
300 ml tuub

SÄILIVUSAEG
16 kuud
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VUUGITÄITED

White

Silver

Steel

Grey

Anthracite

Black

Light beige

Beige

Light brown

Brown

100

115

121

131

135

144

160

182

2900

Transparent

112

116

123

132

138

147

170

190

114

120

130

133

140

148

180

192



7250 
epoxy remover

EPO EEMALDI

Liigse epoksüüdvaigu ja selle pesu-
jäänuste eemaldi. Kontsentreeritud 
puhastusvahend kivistunud epo-
vaigu ja selle pesujääkide eemal-
damiseks keraamilistelt plaatidelt, 
looduskivilt jne. 

LIIGSE EPOKSÜÜDVAIGU EEMALDAMINE
 • 1 osa 7250 epoxy remover
 • 20 osa leiget vett

1  Kui vuuk on kõvenenud 15-30 minutit, 
eemaldage liigne vuugipori mira 7250 
epoxy remover vesilahusega ja karu-
keelega kergelt pestes, vältige vuukide 
tühjakspesemist.
2  Eemaldage lahtipestud epojäänused 
pesukäsnaga. Loputage pesukäsna 
regulaarselt mira 7250 epoxy remover 
vesilahuses. Vormige vuugid.
2  Tööriistade puhastamiseks kasutage 
vett segatuna vähese koguse 7250 
epoxy remover pesuainega. 

KIVISTUNUD JÄÄKIDE EEMALDAMINE
 • Kasutada kontsentreeritult

1  Laotage aine harja või rulliga ühtlaselt 
puhastamist vajavale pinnale. 
2  Sõltuvalt jääkide kõvadusest tuleb 
ainel lasta 3 – 6 tundi toimida. 
3  Kui epo on pehmenenud, valage 
pinnale sooja vett, millele on lisatud 7120 
keraamilist puhastusvahendit vahekor-
ras 1 : 10 ning hõõruge karukeelega. 
4  Suuremaid epojääke tuleb esmalt 
kuumutada kuumaõhupuhuriga,  
seejärel mehaaniliselt eemaldada ning 
siis puhastada 7250 epoxy remover 
ainega.

7360 
tile sealer

NEUTRAALNE IMPREGNEER

Neutraalne impregneer muudab 
plaadid mustust ja liga hülgavaks. 
Tsemendipõhistele vuukidele ja 
poorsetele plaatidele, nagu polee-
rimata looduskivi (marmor, graniit, 
dolomiit jms). Tungib aluspinda ja 
muudab selle pinna mustust, lupja ja 
vedelikke hülgavaks. 

KASUTAMINE
 • Kasutada kontsentreeritult

Aluspind peab olema puhas ning kuiv, 
sellel ei tohi olla teisi pinnakaitse- 
vahendeid.

1  Kandke aine aluspinnale viskoosse lapi 
või rulliga. Vahend kantakse aluspinnale 
ühtlase kihina erisuunaliste tõmmetega, 
et vältida triipe. 
2  Peale pinna katmist tuleb liigne aine 
eemaldada kangast lapiga vms 5 – 10 
minuti jooksul. 
3  Töötlemise ajal omandab pind märja 
mulje, mis kuivab välja 2 – 3 päeva 
jooksul. 

HOIATUS
Mõned looduskivid võivad muuta 
varjundid, soovitame enne kogu pinna 
katmist teha proov väikesel vähenähta-
val alal. 

PAKEND
0,5 l pudel

SÄILIVUSAEG
36 kuud

PAKEND
0,5 l pudel

SÄILIVUSAEG
36 kuud
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Ei ole midagi kenamat äsja plaaditud põrandast 
või vannitoast. Värske mulje säilitamiseks 
peab plaaditud pindade eest korrektselt hoolt 
kandma. See eeldab õigeid hooldusvahendeid 

ja võtteid. Õige hooldusvahendi ja meetodi valik 
sõltub plaadi või looduskivi iseloomust. Täpse 
info plaadi omaduste kohta saab plaadi müüjalt. 
Õigete töövahenditega saad soovitud tulemuse!

Professionaalsed tooted keraamiliste 
plaatide ja looduskivide puhastamiseks, 
hoolduseks ning kaitseks

HOOLDUSAINED

Niiske mopp  
sobib põrandate  
igapäevaseks  
kergeks puhastuseks

Küürimiskäsnaga  
saad puhtaks  
ka tugevalt  
määrdunud alad

Viskoosne lapp ei  
aja ebemeid ja sobib  
7360 tile sealer 
paigalduseks



Materjal
7110  
base cleaner

7120  
ceramic 
cleaner

7230  
ceramic  
wash

7360  
tile sealer

MARMOR JA MUUD KARBONAAT- 
KIVIMID, POLEERIMATA PINNAGA.

Sobib mustuse, õli, rasva 
jms eemaldamiseks.

Mitte kasutada marmoril ja 
teistel karbonaatkivimitel.

Sobib kõigi töödeldud 
ja töötlemata pindade 
igapäevaseks puhastami-
seks ja pesuks.

Eemaldab olme- 
mustuse ja plekid.

Suure koormuse ja inten-
siivse kasutusega pinnad 
tuleb esmalt puhastada 7110 
base cleaner pesuainega 
ning tsüklit korrata mitu 
korda aastas.

Küllastab plaadi ja tsement-
vuugi mikropoorid ja väldib 
määrdumist nii enne kui 
peale vuukimist.

Tugevalt absorbeeruvatele 
pindadele tuleb kohe algul 
kanda piisavalt hooldus-
vahendit, sest seda hiljem 
lisada ei saa.

PÕLETATUD KERAAMIKA JA  
KLINKER, MILLE GLASUURIMATA  
PIND ON VEIDI POORNE. Eemaldab plaatidelt ning 

sanitaartehnikalt tsemendi-
piima ja lubjakivi jäägid. 

Emailitud pindadel kasu-
tada tugevalt lahjendatuna.

TERRAKOTA JMS POORSED NING 
ABSORBEERUVAD MATERJALID.

SANITAARTEHNIKA, VALAMUD,  
VANNID, WC-POTID, JNE

Mitte kasutada.
GLASUURITUD PLAADID, KLINKER,  
MOSAIIK NING POLEERITUD  
LOODUSKIVI / MARMOR.

Ettevaatust poleeritud 
marmori puhastamisel,  
need on sageli vahatatud.

Mitte kasutada  
poleeritud marmoril.

Põranda pesemisel saate 
parima tulemuse kui pesu- ja 
loputusvesi on eraldi nõudes.

Suurematel põrandatel  
kasutage musta pesuvee 
eemaldamiseks tolmuimejat



7120 
ceramic cleaner

HAPPELINE PESUAINE

Happeline pesuaine lubja, rooste ja 
tsemendijääkide eemaldamiseks. 
Tõhus puhastusaine eemaldab vuu-
gitäite jäänused ja tsemendipiima, 
lubja ning rooste keraamilistelt 
plaatidelt, looduskivilt ja sanitaar-
tehnikalt. 

LAHJENDAMINE
 • 1 osa 7120 ceramic cleaner
 • 2 osa leiget vett

KASUTAMINE
1  Kandke lahus aluspinnale ja hõõruge 

hoolikalt kõva harja või küürimis- 
käsnaga.
Laske toimida 2 – 5 minutit.
2  Eemaldage pinnalt hoolikalt kõik 
pesuaine jäägid, see võib muidu kuivada 
aluspinda ning moodustada hallikas- 
valkja kihi. 
3  Seejärel pind loputatakse puhta 
veega. Tolmuimejaga saab pinna 
lõplikult puhtaks. 

HOIATUS
Mitte kasutada karbonaatkivimitel,  
nagu marmor jms

7110 
base cleaner

ALUSELINE PESUAINE

Kvaliteetne eelpesu plaatidele 
enne edasist töötlust. Eemaldab 
õli, rasva ja mustuse keraamikalt 
ja looduskivilt. Sobib kõigi pindade 
puhastamiseks enne edasist katmist 
või järgnevat töötlust. 
 

LAHJENDAMINE
 • 0,5 liitrit 7110 base cleaner
 • 8 – 10 liitrit leiget vett

KASUTAMINE
1  Kandke aluspinnale ja hõõruge 

hoolikalt harja või küürimiskäsnaga.
2  Laske toimida 5 – 10 minutit.
3  Seejärel kuivatage pind ja loputatage 
puhta veega. Tolmuimejaga saab pinna 
lõplikult puhtaks. 7110 base cleaner 
on tugevalt rasva ärastava toimega, 
seepärast kasutage alati kaitsekindaid.
4  7110 base cleaner võib läikivad pinnad, 
nagu värv ja lakk, matistada. Vahendit 
võib sellistel pindadel kasutada, 
kui need järgnevalt kaetakse mingi 
pinnakattega.

HOIATUS
Mitte kasutada vahatatud marmoril ja 
paekiviplaatidel

7230 
ceramic wash

NEUTRAALNE PESUAINE

Igapäevane pesuaine plaatidele ja  
sanitaartehnikale. Neutraalne  
pesuaine keraamiliste plaatide, 
looduskivi ja sanitaartehnika igapäe-
vaseks pesuks. Eemaldab pinnalt 
mustuse ja lubja jäägid ning kaitseb 
plaate ning vuuke määrdumise ja 
hallituse eest.

LAHJENDAMINE
 • 0,1 – 0,25 liitrit 7230 ceramic wash
 • 10 liitrit leiget vett

KASUTAMINE
1  Kandke lahus aluspinnale pesukäsna, 

tekstiilist lapi või mopiga. 
2  Seejärel pühkige pind üle puhta niiske 
lapi või mopiga.

PAKEND
1 l pudel

SÄILIVUSAEG
36 kuud

PAKEND
1 l pudel

SÄILIVUSAEG
36 kuud

PAKEND
1 l pudel

SÄILIVUSAEG
36 kuud
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PAKEND
1 tk

PAKEND
1 tk

7360 
tile sealer

NEUTRAALNE IMPREGNEER

Neutraalne impregneer muudab 
plaadid mustust ja liga hülgavaks. 
Tsemendipõhistele vuukidele ja 
poorsetele plaatidele, nagu polee-
rimata looduskivi (marmor, graniit, 
dolomiit jms). Tungib aluspinda ja 
muudab selle pinna mustust, lupja ja 
vedelikke hülgavaks. 

LAHJENDAMINE
 • Kasutada kontsentreeritult 

KASUTAMINE
Aluspind peab olema puhas ning kuiv, 
sellel ei tohi olla teisi pinnakaitse- 
vahendeid.
1  Kandke aine aluspinnale viskoosse lapi 

või rulliga. Vahend kantakse aluspinnale 
ühtlase kihina, erisuunaliste tõmmetega 
et vältida triipe. 
2  Peale pinna katmist tuleb liigne aine 
eemaldada kangast lapiga vms 5 – 10 
minuti jooksul. 
3  Töötlemise ajal omandab pind märja 
mulje, mis kuivab välja 2 – 3 päeva 
jooksul. 

HOIATUS
Mõned looduskivid võivad muuta 
varjundid, soovitame enne kogu pinna 
katmist teha proov väikesel vähenähta-
val alal. 

Kare karukeel
240 × 120 × 25 mm

OMADUSED
 • Roheline, kare
 • Sobib käepidemega

KASUTUSALAD
 • Raskema mustuse  
eemaldamine

Pehme pesukäsn
200 × 110 × 60 mm

OMADUSED
 • Kollane vahtkumm
 • Väikeste pooridega
 • Viskoosne

KASUTUSALAD
 • Plaaditud  
pindade  
pesu

Pehme karukeel
240 × 120 × 25 mm

OMADUSED
 • Valge, pehme
 • Sobib käepidemega

KASUTUSALAD
 • Raskema mustuse  
eemaldamine

PAKEND
0,5 l pudel

SÄILIVUSAEG
36 kuud

PAKEND
20 tk

7250 
epoxy remover

EPO EEMALDI

Liigse epoksüüdvaigu ja selle pesu-
jäänuste eemaldi. Kontsentreeritud 
puhastusvahend kivistunud epo-
vaigu ja selle pesujääkide eemal-
damiseks keraamilistelt plaatidelt, 
looduskivilt jne.  
 

LIIGSE EPOKSÜÜDVAIGU EEMALDAMINE
 • 1 osa 7250 epoxy remover
 • 20 osa leiget vett

1  Kui vuuk on kõvenenud 15-30 minutit, 
eemaldage liigne vuugipori mira 7250 
epoxy remover vesilahusega ja karu-
keelega kergelt pestes, vältige vuukide 
tühjakspesemist.
2  Eemaldage lahtipestud epojäänused 
pesukäsnaga. Loputage pesukäsna 
regulaarselt mira 7250 epoxy remover 
vesilahuses. Vormige vuugid.
2  Tööriistade puhastamiseks kasutage 
vett segatuna vähese koguse 7250 
epoxy remover pesuainega. 

KIVISTUNUD JÄÄKIDE EEMALDAMINE
 • Kasutada kontsentreeritult

1  Laotage aine harja või rulliga ühtlaselt 
puhastamist vajavale pinnale. 
2  Sõltuvalt jääkide kõvadusest tuleb 
ainel lasta 3 – 6 tundi toimida. 
3  Kui epo on pehmenenud, valage pinnale 
sooja vett, millele on lisatud 7120 keraa-
milist puhastusvahendit vahekorras 1 : 10 
ning hõõruge karukeelega. 
Seejärel loputage pind 
puhtaks rohke veega.
4  Suuremaid epojääke 
tuleb esmalt kuumutada 
kuumaõhupuhuriga, 
seejärel mehaaniliselt 
eemaldada ning siis 
puhastada 7250 epoxy 
remover ainega.
PAKEND
0,5 l pudel

SÄILIVUSAEG
36 kuud

pesukäsn hall
Spetsiaalne pesukäsn mira 
3650 multipox epovuugi jääkide 
eemaldamiseks

PAKEND
1 tk
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6820  
micro decor
Pigmendiga toonitud seinapahtel. 
Kivinenud materjal on veekindel ja 
sobib kasutamiseks tugevatel alus-
pindadel. Talub pritsmevett, kuid 
mitte dušinurgas tekkivat sagedast 
veekoormust. 

KIHI PAKSUS

1 – 2
mm

KULU

0,7 – 1
kg / m²

KASUTUSAEG

0,5
h

TARIND
Sein
Märg ruum
Sisetingimused 

KIVINEMISAEG
Kasutusaeg valmissegatuna ~ 0,5 h
Järgmise kihi paigaldus ~ 3 h
Edasiseks töötluseks 6 – 12 h
Töötemperatuur 10 – 25 °C

KULU
Liibiga paigaldades 0,7 – 1 kg / m2

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS
Aluspind peab olema kuiv, puhas 
tolmust, õlist, rasvast ja lahtistest osa-
kestest. Aluspind võib vajada lihvimist 
enne viimistluskihi paigaldamist.

KASUTAMINE
Segamine
Kuivsegule lisada sobiv kogus vett ning 
segada aeglaste pööretega mikseriga 
2 – 3 minutit. 
Paigaldus
Kandke mört liibiga aluspinnale, kuni  
2 mm paksuses kihis. Et liibi tõmmetest 
tekivad pinnale toonivarjundid, vältige 
ühesuunalisi sirgeid ja pikki tõmbeid. 
Kandke pahtel aluspinnale lühikeste, 
poolkaare kujuliste tõmmetega.  
Kui soovite tasast ja siledat pinda,  
siis kandke pinnale järgmine kiht,  
aga mitte enne kui 3 tunni möödudes.  
Kui pahtel on kivinenud, lihvige pind 
peene liivapaberiga siledaks.
Viimistlus
mira 4720 pinnakaitsega katmiseks 
peab pind olema kuivanud, st vähemalt 
6 – 12 tundi. 

ALUSPIND
 • Betoon
 • Krohv
 • Keraamiline plaat
 • Vana keraamiline plaat
 • Värvitud pind
 • Ehitusplaat
 • Kipsplaat / pahtel
 • Müüritis
 • Kergbetoon

mira 6820 micro decor on rustikaalse välimusega viimistlus-
pahtel seinadele, mis annab piiramatud võimalused viimistleda 
elutube, koridore, kööke, majapidamisruume ja ka vannitubade 
seinu väljaspool dušitsooni. 6820 micro decor talub pritsmevett, 
kuid mitte dušinurgas tekkivat sagedast veekoormust. 

mira 6820 micro decor on kuivsegu, mis segatakse veega ning 
kantakse terasest või plastist liibiga aluspinnale ühes või mit-
mes kihis. Kivinenud pind on veekindel ja sobib kasutamiseks 
eri tüüpi 4170 decor primer ainega krunditud tugeval pinnal, 
nagu krohv, müüritis, kergbetoon ja ka värvitud seinapindadel 
ning vanal plaadil.

DEKORATIIV- 
PAHTLID
Rustikaalse välimusega viimistlus- 
pahtel seinadele, mis annab  
piiramatud võimalused viimistleda  
kööke, eluruume ja ka vannitubade  
seinu. Hubased ruumid rustikaalse  
varjundiga seintega.

PAKEND
3 kg ämber

SÄILIVUSAEG
12 kuud

White

Silver

Steel

Grey

Anthracite

Wine

Aubergine

Ocean

Olive

Orange
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4720  
decor topcoating
Läbipaistev neutraalne pinnakait-
sevahend micro decor katmiseks.
Tekitab nähtamatu kaitsekihi, mis 
kaitseb pinda niiskuse, mustuse 
jms eest ja rõhutab aluspinna 
toonivarjundeid

KULU

100 – 160
g / m²

KUIVAMISAEG

3
h

TARIND
Sein
Märg ruum
Sise- ja välistingimused 

KUIVAMISAEG
Kuivamisaeg ~  3 h
Algul jätab pind märja mulje
Lõplik kuivamine 2 – 3 päeva
Töötemperatuur 10 – 25 °C

KULU
1 liiter katab 6 – 10 m2

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS
Aluspind peab olema sidus, kuiv, 
puhas tolmust, rasvast ning lahtistest 
osakestest. 
mira 4720 pinnakaitsega katmiseks 
peab aluspind olema kuivanud, st 
vähemalt 6 – 12 tundi.  
 

KASUTAMINE
Segamine
mira 4720 decor topcoating pinnakaitset 
kasutatakse kontsentreeritult, mitte 
lahjendada!
Paigaldus
Kandke aluspinnale pintsli või pehme 
värvirulliga. Oluline on kanda vahend 
ühtlase kihina kogu pinnale. Kandke 
erisuunaliste liigutustega, et saada 
ühtlast triipudeta tulemust. Kasutage 
siledat värvirulli ning rullige põrandalt 
lae suunas et vältida tilkumist, mis võib 
hiljem näha jääda. Algul jätab pind 
märja mulje, mis kuivab välja  
2 – 3 päevaga. Tööriistad puhastada  
kohe peale töö lõppu veega.
Viimistlus
4720 decor topcoat jätab pinnale 
neutraalse nähtamatu kuid vedelikke 
hülgava kaitsekihi. Seinale sattunud 
vedelik tuleb siiski viivitamatult eemal-
dada, et vältida selle kuivamist pinnale.

ALUSPIND
 • mira 6820 micro decor

6840  
decor
Valge, mineraalsete seinapindade 
viimistluskrohv sise- ja välistöödeks. 
Sobib krohvitud müüritise, leca plok-
kide, tellisseinade ja betoonpindade 
katmiseks. 

KIHI PAKSUS

2 – 5
mm

KULU

1,5 – 7
kg / m²

KASUTUSAEG

3
h

TARIND
Sein
Sise- ja välistingimused 

KIVINEMISAEG
Kasutusaeg valmissegatuna 1 – 2 h
Kivinemisaeg 18 – 24 h
Töötemperatuur 10 – 25 °C

KULU
Pintsliga paigaldades 1,5 – 2 kg / m2
Liibiga paigaldades 3 – 7 kg / m2

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS
Aluspind peab olema kuiv, puhas ja 
sidus. Lubja ja tsemendipiima jäänused 
tuleb eemaldada. Vajadusel tuleb pind 
eelnevalt parandada ja tasandada mira 
6810 cemplaster või mira 5300 netfix 
tasandusseguga. Imavad aluspinnad 
tuleb kruntida mira 4180 primer 
vesilahusega suhtes 1 : 2.

KASUTAMINE
Segamine
15 kg mira 6840 decor kuivsegu segada 
3,8 – 4,4 liitri veega ühtlaseks massiks. 
Paigaldus
Kasutage aeglaste pööretega segumik-
serit. Kandke aluspinnale terasliibi, harja, 
rulli või pritsiga. Liibiga paigalduseks 
kasutage vähimat lubatud veekogust, 
pintsli, harja või pritsiga paigalduseks 
kasutage suurimat lubatud veehulka. 
Viimistlus
Kohe peale paigaldust tehke värskele 
mördile rulli või pintsliga soovitud 
pinnastruktuur.  
 

ALUSPIND
 • Betoon
 • Krohv
 • Müüritis
 • Lecaplokk

PAKEND
15 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
1 l pudel

SÄILIVUSAEG
12 kuud

4170 
decor primer
Sulgeb aluspinna poorid ning tagab 
hea nakke aluspinna ja, mira 6820 
micro decor pinnaviimistluse vahel. 
 
 

KONTSENTRAAT

1 : 2 – 1 : 3
lahjendada veega

KULU

80 – 200
g / m²

TARIND
Sein ja põrand
Kuiv ja märg ruum
Sise- ja välistingimused 

KUIVAMISAEG
Edasiseks katmiseks 1 – 2 h
Töötemperatuur 10 – 18 °C

KULU
Lahjendatult 80 – 100 l / m2
Lahjendamata 100 – 200 l / m2 

OMADUSED
 • Tagab hea nakke
 • Polümeerne vedelik
 • Suleb poorid
 • Sise ja välitöödeks vertikaalpindadel
 • Sobib kuiva ja märga ruumi 
 
 

KASUTAMINE
Aluspind peab olema kuiv. Poorsetel 
pindadel, nagu kergbetoon, krohv jms, 
kasutage 4170 decor primer lahjenda-
tuna veega suhtes 1 osa primer ja 3 osa 
vett. Vähempoorsetel pindadel lahjenda-
tuna suhtes 1 : 2 või kontsentreeritult.
Kandke pinnale pintsli või harjaga ning 
hõõruge hoolikalt aluspinnale. 
 
 
 
 
 
 
 

ALUSPIND
 • Betoonsein
 • Krohv
 • Betoon
 • Kergbetoon
 • Krohvitud müüritis
 • Kipskrohv / pahtel
 • Kuivkrohvplaat

PAKEND
1 l pudel

SÄILIVUSAEG
12 kuud
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MIRATHERM
Vastupidavad fassaaditooted,  
tipptehnoloogia krundist krohvini.

Vastupidavete krohvisüsteemide 
leidmine on olnud tööstusele 
juba aastaid suur väljakutse. mira 
kombineerib varasemaid kogemusi 
uute tehnoloogiate ja kogemustega 
teistest valdkondadest. Oleme 
seda meetodit kasutanud uute 
lahenduste leidmiseks. Nii oleme 
välja töötanud mitu turvalist 
krohvilahendust uusehitistele 

ja renoveeritavatele hoonetele. 
Meie fassaaditoodete perekonna 
mirathermi valikust leiate kõik 
vajaliku. Soojustusplaatide liimsegu, 
soojustusplaatide armeerimissegu, 
suures värvivalikus silikoonkrohve  
ja dekoratiivkrohve. Loomulikult on 
mira valikus sobilikud kruntained, 
klaaskiudvõrk ning EJOT tüüblid ja 
profiilid fassaadide.  Meie pakutavad 

tooted on kõrge kvaliteediga. 
Leiame, et odavad lahendused ei ole 
pikemas ajas omanikele kaugeltki 
soodsamad. Lähtume sellest, et 
materjalidega oleks mugav ja 
lihtne töötada ning saavutatud 
ilus tulemus püsiks võimalikult 
kaua. Kliendina saate ka tarnete 
turvalisuse ja teeninduse osas alati 
kõrgeima kvaliteedi.
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5100 ecofix
mira 5100 ecofix on elastne halli 
tsemendi baasil liimisegu EPS 
polüstüreenplaatide ja mineraalkiust 
isolatsiooniplaatide kinnitamiseks 
fassaadile. 
 

KLASS

EN 13 501
GP

KULU

4
kg / m²

TÖÖAEG

~2 – 3
h

TARIND
Sein
Välistingimused 

OMADUSED
 • Hall
 • Elastne
 • Tsemendi baasil
 • Hea nakkega
 • Ilmastikukindel
 • Pumbatav
 • Mehaaniliselt vastupidav

KULU
Seinal (keskmine) 4 kg / m²

KIVINEMISAEG
Edasiseks töötluseks 1 päev
Lõplikult kuiv 2 – 3 päeva

KASUTAMINE
Segamine 0,25 l vett 1 kg pulbri kohta
Paigaldamine 6 – 25 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Müüritis
 • Kergbetoon
 • Gaasbetoon
 • Keramsiit
 • Tsementkrohv
 • Lubitsementkrohv
 • Mineraalne fassaadipahtel

5300 netfix
Elastne halli tsemendi baasil fiibriga 
tugevdatud liim-armeeringpahtel 
polüstüreenplaatide, mineraal- kiust 
isolatsiooniplaatide ja mineraalkiust 
lamellplaatide armeerimiseks 
liimimiseks. 

KLASS

EN 13 501
GP

KULU

4,5 – 5
kg / m²

TÖÖAEG

~2 – 3
h

TARIND
Sein
Välistingimused  

OMADUSED
 • Hall
 • Elastne, fiibriga tugevdatud
 • Tsemendi baasil
 • Hea nakkega
 • Ilmastikukindel
 • Pumbatav
 • Mehaaniliselt vastupidav

KULU
Seinal (keskmine) 4,5 – 5,0 kg / m²

KIVINEMISAEG
Lõplikult kuiv 2 – 3 päeva 

KASUTAMINE
Segamine 0,25 l vett 1 kg pulbri kohta
Paigaldamine min 6 – 20 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Müüritis
 • Kergbetoon 
 • Gaasbetoon 
 • Keramsiit
 • Tsementkrohv
 • Lubitsementkrohv
 • Mineraal fassaadipahtel 
 • EPS vahtplast
 • Mineraalvillast plaat

5330 structur acryl
Struktuurne akrüülhermeetik 
pragude ja vuukide täitmiseks. 
 
 
 
 

KULU

4,5 – 5
kg / m²

TÖÖAEG

~2 – 3
min

TARIND
Sein ja fassaad
Sise- ja välitingimustes 

OMADUSED
 • Praktiliselt lõhnatu
 • Talub UV kiirgust
 • Väga hea nake
 • Värvitav 
 
 

KULU
300 ml = ~12 m × 5 × 5mm vuuki

KIVINEMISAEG
Puutekuiv 5 – 10 min
Lõplikult kuiv ~1,5 mm / 24h

KASUTAMINE
Paigaldada silikoonpüstoliga
Paigaldamine min 5 – 40 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Müüritis
 • Krohv
 • EPS vahtplast

PAKEND
300 ml tuub,  
12 tk karbis

SÄILIVUSAEG
24 kuud

PAKEND
25 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud

PAKEND
25 kg kott

SÄILIVUSAEG
12 kuud
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decogranit
Naturaalse graniidipuru ja vaigu-
põhine mosaiikkrohv siseseinadele 
ja välisfassaadile. Dekoratiivne 
struktuurkrohv sise-ja välisseinade 
viimistlemiseks. Ilmastikukindel, 
kannatab suurt mehaanilist 
koormust.

TERA

1,0 | 2,0
mm

KULU

2,5 – 4
kg / m²

TÖÖAEG

15 – 30
min

TARIND
Sein ja fassaad
Välitingimustes 
 

OMADUSED
 • Karestruktuur
 • Hea veeauru läbilaskvusega
 • Vetthülgav
 • Ilmastikukindel
 • Hallitust ja mikroorganisme tõrjuv
 • Lihtne kasutada 
 
 

KULU
1 mm keskmine 2,5 kg / m²
2 mm keskmine 4 kg / m²

KIVINEMISAEG
Puutekuiv 30 min
Lõplikult kuiv 2 – 3 päeva

KASUTAMINE
Paigaldada käsi- või suruõhupüstoliga
Paigaldamine min 6 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Tsementkrohv
 • Lubitsementkrohv
 • Kipsplaat
 • Polümeerne pahtel
 • Mineraalne pahtel
 • mira 5300 netfix

PAKEND
25 kg ämber

SÄILIVUSAEG
24 kuud

Crystal 1mm

Black 1mm

Grey 1mm

Red 1mm

Brown 1mm

Green 2mm

Crystal 2mm

Black 2mm

Grey 2mm

Red 2mm

Brown 2mm

Splendid 1mm

TÜÜBLID

PROFIILID

ARMATUUR

Oleme EJOT
fassaaditarvikute

ametlik esindaja
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decoquartz
Värvitud kvartskivi ja vaigupõhine 
mosaiikkrohv siseseinadele ja 
välisfassaadile. Dekoratiivne 
struktuurkrohv sise-ja välisseinade 
viimistlemiseks. Ilmastikukindel, 
kannatab suurt mehaanilist 
koormust.

TERA

1,5
mm

KULU

4,5 –
kg / m²

TÖÖAEG

15 – 30
min

TARIND
Sein ja fassaad
Välitingimustes 

OMADUSED
 • karestruktuur
 • Hea veeauru läbilaskvusega
 • Vetthülgav
 • Ilmastikukindel
 • Hallitust ja mikroorganisme tõrjuv
 • Lihtne kasutada 
 
 

KULU
Keskmine 4,5 kg / m²

KIVINEMISAEG
Puutekuiv 30 min
Lõplikult kuiv 2 – 3 päeva

KASUTAMINE
Paigaldamine 6 – 25 °C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Tsementkrohv
 • Lubitsementkrohv
 • Kipsplaat
 • Polümeerne pahtel
 • Mineraalne pahtel
 • mira 5300 netfix

PAKEND
25 kg ämber

SÄILIVUSAEG
24 kuud

Tartu 290 

Tampere 153

Roskilde 306

Copenhagen 238

Uppsala 191

Klaipeda 214

Tallinn 160

Turku 221

Riga 368

Stockholm 207

Bergen 184

Rakvere 117

Helsinki 313

Narva 276

Oslo 252

Vilnius 382

Vaasa 146

Aalborg 283

TÜÜBLID

PROFIILID

ARMATUUR

Oleme EJOT
fassaaditarvikute

ametlik esindaja

Enne kasutamist tutvu tootelehega! www.mira.ee 45



5360 silicone reibe
Silikoonvaigu baasil dekoratiivkrohv 
sise- ja välisseintele. Kasutatakse 
erinevate aluspindade viimistlus-
krohvina sise- ja välispindadel.

TERA

2,0
mm

KULU

3,0
kg / m²

TÖÖAEG

15 – 30
min

TARIND
Välissein

TOONITAV
mira Colour Card

OMADUSED
 • Hõõrdstruktuur
 • Valge, toonitav, vt mira värvikaarti
 • Väga hea veeauru läbilaskvusega
 • Vetthülgav
 • Ilmastikukindel
 • Hallitust ja mikroorganisme tõrjuv
 • Lihtne kasutada 
 

KULU
Seinal (keskmine) ~3,0 kg / m²

KIVINEMISAEG
Puutekuiv 30 min
Lõplikult kuiv 2 – 3 päeva

VEEKINDLUS
Veeauru diffusioonitakistus 0,2 m
Veeimavuskoefitsent 0,05 kg / m2h0,5

KASUTAMINE
Kasutusvalmis viimistluskrohv. Enne 
tööde algust segada vispliga segu 
hoolikalt läbi. Vajadusel lisada veidi vett. 
Kantakse aluspinnale roostevabast 
terasest hõõrutiga. Üleliigne materjal 
eemaldatakse nii, et kihi paksus jääb 
täpselt tera suurus. Üleliigne mört sega-
takse ämbrisse tagasi. Vahetult peale 
krohvi pinnalekandmist töödelda pind 
plasthõõrutiga, et saavutada soovitud 
struktuur. Kuivamisajal kaitsta pinda 
sademete ja külmumise eest. Krohvi 
sattumisel muudele pindadele eemal-
dada see viivitamatult puhta veega.
Töötemperatuur 6 – 25 ⁰C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Tsementkrohv
 • Lubitsementkrohv
 • Kipsplaat
 • Polümeerne pahtel
 • Mineraalne pahtel
 • mira 5300 netfix

5370 silicone kratz
Silikoonvaigu baasil dekoratiivkrohv 
sise- ja välisseintele. Kasutatakse 
erinevate aluspindade viimistlus-
krohvina sise- ja välispindadel.

TERA

1,5 | 2,0
mm

KULU

3,0
kg / m²

TÖÖAEG

15 – 30
min

TARIND
Välissein

TOONITAV
mira Colour Card

OMADUSED
 • Karestruktuur
 • Valge, toonitav, vt mira värvikaarti
 • Väga hea veeauru läbilaskvusega
 • Vetthülgav
 • Ilmastikukindel
 • Hallitust ja mikroorganisme tõrjuv
 • Lihtne kasutada 
 

KULU
Seinal (keskmine) ~3,0 kg / m²

KIVINEMISAEG
Puutekuiv 30 min
Lõplikult kuiv 2 – 3 päeva

VEEKINDLUS
Veeauru diffusioonitakistus 0,2 m
Veeimavuskoefitsent 0,05 kg / m2h0,5

KASUTAMINE
Kasutusvalmis viimistluskrohv. Enne 
tööde algust segada vispliga segu 
hoolikalt läbi. Vajadusel lisada veidi vett. 
Kantakse aluspinnale roostevabast 
terasest hõõrutiga. Üleliigne materjal 
eemaldatakse nii, et kihi paksus jääb 
täpselt tera suurus. Üleliigne mört sega-
takse ämbrisse tagasi. Vahetult peale 
krohvi pinnalekandmist töödelda pind 
plasthõõrutiga, et saavutada soovitud 
struktuur. Kuivamisajal kaitsta pinda 
sademete ja külmumise eest. Krohvi 
sattumisel muudele pindadele eemal-
dada see viivitamatult puhta veega.
Töötemperatuur 6 – 25 ⁰C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Tsementkrohv
 • Lubitsementkrohv
 • Kipsplaat
 • Polümeerne pahtel
 • Mineraalne pahtel
 • mira 5300 netfix

PAKEND
25 kg ämber

SÄILIVUSAEG
24 kuud

PAKEND
25 kg ämber

SÄILIVUSAEG
24 kuud

5335 quartz grund
Kvartsjahu sisaldusega nakkekrunt 
aluspinna kruntimiseks enne 
polümeersete, silikaat- ja silikoon- 
viimistluskrohvide pealekandmist.

KULU

0,25
L / m²

TÖÖAEG

15 – 30
min

TARIND
Välissein

TOONITAV
mira Colour Card

OMADUSED
 • Leeliskindel
 • Kvartsjahu sisaldusega
 • Hea nake mineraalsete ja poorsete 
aluspindade
 • Valge,toonitav, vt mira värvikaarti
 • Veeauru läbilaskev
 • Vihmakindel
 • Kõrge ilmastikukindlusega
 • Lihtne kasutada

KULU
Sõltuvalt aluspinnast 0,25 l / m2

KUIVAMISAEG
Puutekuiv 30 – 60 min
Edasiseks katmiseks 1 – 2 päeva 
 
 
 

KASUTAMINE
Kanda pinnale harja, rulli või pihustiga. 
Pihustamisel kasutada 0,66 – 0,79 mm 
otsikut, pihustada survetugevusega 
160 – 180 bar 40 – 80⁰ nurga all. Krundi kui-
vamisaeg sõltub temperatuurist, tuulest, 
õhuniiskusest. Läbikuivamine kestab 
0,5 – 2 päeva. Kõrge suhteline õhuniiskus 
ja madal temperatuur pikendavad 
kuivamisaega. Kuivamisajal kaitsta pinda 
sademete ja külmumise eest.
Tööriistad puhastada kohe peale 
kasutamist veega. Krohvi sattumisel 
muudele dekoratiivpindadele koheselt 
pesta puhta veega. 
Töötemperatuur 6 – 25 ⁰C

ALUSPIND
 • Betoon
 • Tsementkrohv
 • Lubitsementkrohv
 • Kipsplaat
 • Mineraalne seinapahtel
 • Polümeerne seinapahtel
 • Mineraalne fassaadipahtel
 • Polümeerne fassaadipahtel
 • mira 5300 netfix

PAKEND
10 l ämber

SÄILIVUSAEG
12 kuud
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12121

12122

12123

12004

12003

12002

12001

12106

12007

12006

12005

12009

12008

12013

12011

12010

12016

12124

12014

12125

12031

12025

12023

12024

12021

12018

12022

12020

12019

12017

12028

12026

12027

12037

12035

12126

12127

12041

12042

12036

12038

12033

12034

12032

12128

12051

12129

12049

12130

12131

12132

12133

12134

12135

12046

12045

12043

12044

12136

12059

12058

12137

12138

12139

12140

12141

12071

12142

12143

12074

12075

12077

12076

12080

12079

12078

12082

12081

12088

12086

12083

12087

12085

12084

12092

12091

12144

12090

12089

12145

12097

12146

12096

12098

12093

12100

12099

12094

12095

12116

12115

12114

12112

12111

12110

12113

12104

12109

12107

12103

12102

12101

12012

12108

12105

12120

12119

12118

12117
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KRUNDID

5 701914 414000

 4140 contact primer
10 kg

5 701914 418015

 4180 primer
1 kg

5 701914 418077

 4180 primer
5 kg

DEKORATIIVPAHTEL

5 701914 417001

 4170 decor primer
1 l

5 701914 472000

 4720 decor topcoating
1 l

5 701914 684007

 6840 decor 
15 kg

5 701914 682034

 6820 micro decor
White | 3 kg

5 701914 682041

 6820 micro decor
Silver | 3 kg

5 701914 682072

 6820 micro decor
Anthracite | 3 kg

5 701914 682058

 6820 micro decor
Steel | 3 kg

5 701914 682065

 6820 micro decor
Grey | 3 kg

5 701914 682089

 6820 micro decor
Aubergine 45 | 3 kg

5 701914 682096

 6820 micro decor
Ocean 38 | 3 kg

5 701914 682102

 6820 micro decor
Olive 28 | 3 kg

5 701914 682119

 6820 micro decor
Wine 58 | 3 kg

MIRATHERM

5 701914 510009

 5100 ecofix
25 kg

5 701914 530007

 5300 netfix
25 kg

5 701914 533503

 5335 quartz grund
10 L / 15 kg

5 701914 536016

 5360 reibe silikoon
2 mm | 25 kg

5 701914 557004

 5370 kratz silikoon
1,5 mm | 25 kg

5 701914 557011

 5370 kratz silikoon
2,0 mm | 25 kg
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DECOQUARTZ

5 701914 537204

 decoquartz
Oslo 252 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Rakvere 117 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Vaasa 146 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Tampere 153 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Tallinn 160 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Bergen 184 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Upsala 191 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Stockholm 207 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Turku 221 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Copenhagen 238 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Tartu 290 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Roskilde 306 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Helsinki 313 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Riga 368 | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Klaipeda | 25 kg

5 701914 537204

 decoquartz
Vilnius 382 | 25 kg

DECOGRANIT

4 779022 084423

 decogranit
Amber | 2 mm | 25 kg

4 779022 084379

 decogranit
Anthracite | 2 mm | 25 kg

5 701914 537303

 decogranit
Black | 1 mm | 25 kg

4 779022 084461

 decogranit
Black | 2 mm | 25 kg

4 779022 084409

 decogranit
Bohus | 2 mm | 25 kg

5 701914 537303

 decogranit
Brown | 1 mm | 25 kg

4 779022 084478

 decogranit
Brown | 2 mm | 25 kg

4 779022 084447

 decogranit
Crystal | 2 mm | 25 kg

5 701914 537303

 decogranit
Green | 2 mm | 25 kg

5 701914 537303

 decogranit
Grey | 1 mm | 25 kg

4 779022 084454

 decogranit
Grey | 2 mm | 25 kg

4 779022 084386

 decogranit
Lava | 2 mm | 25 kg
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4 779022 084416

 decogranit
Magma | 2 mm | 25 kg

4 779022 084393

 decogranit
Multicolor | 2 mm | 25 kg

5 701914 537303

 decogranit
Red | 2 mm | 25 kg

4 779022 084430

 decogranit
Rhodolite | 2 mm | 25 kg

5 701914 537303

 decogranit
Splendid | 1 mm | 25 kg

4 779022 084362

 decogranit
Splendid | 2 mm | 25 kg

5 701914 537303

 decogranit
Crystal | 1 mm | 25 kg 

PLAATIMISSEGUD

5 701914 300037

 3000 standardfix
C1 T | 25 kg

5 701914 505302

 3100 unifix
C2T | 25 kg

5 701914 311026

 3110 unifix
C2TE S1 | 5 kg

5 701914 311064

 3110 unifix
C2TE S1 | 25 kg

5 701914 313013

 3130 superfix
C2TE S2 | 5 kg

5 701914 313020

 3130 superfix
C2TE S2 | 15 kg

5 701914 323029

 3230 superrapidfix
C2FT S1 | 15 kg

5 701914 322985

 3230 superrapidfix
C2FT S1 | 5 kg

5 701914 325023

 3250 gigafix floor
15 kg

5 701914 360154

 3600 multicrete
12 kg

5 701914 312504

 z-fix excellent
C1TE S2 | 10 kg

5 701914 312238

 light fix
C2TE S1 | 12 kg

5 701914 506002

 floorfix
C2E S1 | 20 kg 

PUHASTUS JA HOOLDUS

5 701914 711017

 7110 base cleaner
1 kg

5 701914 712014

 7120 ceramic cleaner
1 kg

5 701914 723003

 7230 ceramic wash
1 kg

5 701914 736010

 7360 tile sealer 
0,5 l

5 701914 725007

 7250 epoxy remover
0,5 l
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TARVIKUD

5 701914 901937

 silent step 4840
4 mm | 0,8 × 0,5 m

5 701914 901807

 veemõõdukann
5 l

5 701914 905140

 uninet
750 × 1195 | 75 × 75 × 2,5 K

5 701914 901982

 flexband
5 × 50 mm | 25 m

5 701914 900213

 pesukäsn
Kollane

5 701914 900237

 pesukäsn
Hall

5 701914 901234

 karukeel
Valge / pehme

5 701914 901241

 karukeel
Roheline / kare

5 701914 901838

 ämber
Valge | 20 l

5 701914 901920

 planstop
3,0 × 3,0 | 2 m

5 701914 900619

 vuuginöör 3 mm
20 m

5 701914 900626

 vuuginöör 4 mm
20 m

5 701914 900480

 4575 vuukimislabidas

5 701914 901906

 planset kõrgusmärk
100 tk

TASANDUSSEGUD

5 701914 670208

 x-plan
25 kg

5 701914 699957

 EPS lightbeton 360
50 l / 18 kg

5 701914 660063

 6600 cemplan
15 kg

5 701914 670017

 6700 cemplan
25 kg

5 701914 681006

 6810 cemplaster
25 kg

5 701914 685004

 6850 cemplaster quick
12,5 kg

5 701914 691005

 6910 speedbond
5 kg

5 701914 695034

 6950 express
15 kg

5 701914 695102

 6975 betomix flow
20 kg

5 701914 699001

 6990 betodeck
25 kg

5 701914 695256

 6998 betomix quick
25 kg

8 699343 760058

 valge tsement
CEM I 52,5 R | 25 kg
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VEETÕKKED

5 701914 369027

 3690 one-seal
300ml

5 701914 440023

 4400 multicoat
2 kg

5 701914 440115

 4400 multicoat
15 kg

5 701914 440061

 4400 multicoat
6 kg

5 701914 441013

 4410 vapourstop
12 kg

5 701914 441006

 4410 vapourstop
6 kg

5 701914 463008

 4630 aqua-flex 2K membran
10 kg

5 701914 465002

 4650 aqua-stop flexibel
12,5 kg

VEETÕKKE KANGAD

5 701914 450206

 4502 vapourband
0,1 × 25 m

5 701914 450053

 4500 vapourmat 100
30 m

5 701914 901876

 4500 vapourmat 63
25 m

5 701914 455522

 4564 seal band
0,1 × 15 m

5 701914 901890

 4550 seal manchet
Sisenurk

5 701914 901883

 4550 seal manchet
Välisnurk

5 701914 902170

 4550 seal manchet
400 × 400 mm | ø 0 – 200 mm

5 701914 458004

 4580 seal manchet
100 × 100 mm | ø 8 – 20 mm

5 701914 458011

 4582 seal manchet
100 × 100 mm | ø 22 – 35 mm

5 701914 458097

 4583 seal manchet
150 × 150 mm | ø 38 – 50 mm

5 701914 458028

 4584 seal manchet
150 × 150 mm | ø 60 – 70 mm

5 701914 458035

 4586 seal manchet
150 × 150 mm | ø 75 – 90 mm

5 701914 458042

 4588 seal manchet
200 × 200 mm | ø 100 – 120 mm

5 701914 458059

 4589 seal manchet
200 × 200 mm | ø 130 – 160 mm

5 701914 459001

 4590 seal manchet
150 × 100 mm | ø 2 × 8 – 20 mm

5 701914 459018

 4591 seal manchet
150 × 100 mm | ø 2 × 22 – 35 mm

5 701914 902156

 4528 safecoat
0,1 × 100 m

5 701914 902095

 4520 safecoat
1 × 10 m

5 701914 902149

 4524 safecoat
1 × 50 m

5 701914 902057

 4526 safecoat
0,1 × 25 m

www.mira.ee 53



SUPERSIL

5 701914 102938

 supersil
Transparent | 300 ml

5 701914 102853

 supersil
100 | 300 ml

5 701914 102860

 supersil
112 | 300 ml

5 701914 103027

 supersil
114 | 300 ml

5 701914 102877

 supersil
115 | 300 ml

5 701914 102884

 supersil
116 | 300 ml

5 701914 102891

 supersil
120 | 300 ml

5 701914 103010

 supersil
121 | 300 ml

5 701914 103034

 supersil
123 300 ml

5 701914 102945

 supersil
130 | 300 ml

5 701914 102976

 supersil
131 | 300 ml

5 701914 102907

 supersil
132 | 300 ml

5 701914 103133

 supersil
133 | 300 ml

5 701914 103041

 supersil
135 | 300 ml

5 701914 103140

 supersil
138 | 300 ml

5 701914 103157

 supersil
140 | 300 ml

5 701914 103058

 supersil
144 | 300 ml

5 701914 103072

 supersil
147 | 300 ml

5 701914 102914

 supersil
148 | 300 ml

5 701914 102990

 supersil
160 | 300 ml

5 701914 103164

 supersil
170 | 300 ml

5 701914 102969

 supersil
180 | 300 ml

5 701914 102983

 supersil
182 | 300 ml

5 701914 102921

 supersil
190 | 300 ml

5 701914 103003

 supersil
192 | 300 ml

5 701914 103096

 supersil
2900 | 300 ml
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RUSTIC

5 701914 102068

 rustic
121 | 15 kg

5 701914 102099

 rustic
123 | 15 kg

5 701914 101979

 rustic
115 | 15 kg

5 701914 102051

 rustic
120 | 15 kg

5 701914 102457

 rustic
130 | 6 kg

MULTIPOX

5 701914 365036

 3650 multipox
Grey | 3 kg

5 701914 365050

 3650 multipox
Steel | 3 kg

5 701914 365029

 3650 multipox
Beige | 3 kg

5 701914 365067

 3650 multipox
Black | 3 kg

5 701914 365074

 3650 multipox
Silver | 3 kg

5 701914 365081

 3650 multipox
Anthracite | 3 kg

5 701914 365098

 3650 multipox
White | 3 kg

5 701914 365043

 3650 multipox
Brown | 3 kg

5 701914 364992

 3650 multipox
Light beige | 3 kg

5 701914 365135

 3650 multipox
Light brown | 3 kg

SUPERCOLOUR 1,2 KG

5 701914 105038

 supercolour
100 | 1,2 kg

5 701914 105052

 supercolour
112 | 1,2 kg

5 701914 105113

 supercolour
114 | 1,2 kg

5 701914 105212

 supercolour
115 | 1,2 kg

5 701914 105205

 supercolour
116 | 1,2 kg

5 701914 105298

 supercolour
120 | 1,2 kg

5 701914 105366

 supercolour
121 | 1,2 kg

5 701914 105380

 supercolour
123 | 1,2 kg

5 701914 105595

 supercolour
130 | 1,2 kg

5 701914 105632

 supercolour
131 | 1,2 kg
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5 701914 105663

 supercolour
132 | 1,2 kg

5 701914 105694

 supercolour
133 | 1,2 kg

5 701914 105755

 supercolour
135 | 1,2 kg

5 701914 105847

 supercolour
138 | 1,2 kg

5 701914 105908

 supercolour
140 | 1,2 kg

5 701914 106028

 supercolour
144 | 1,2 kg

5 701914 106097

 supercolour
147 | 1,2 kg

5 701914 106141

 supercolour
148 | 1,2 kg

5 701914 106509

 supercolour
160 | 1,2 kg

5 701914 106806

 supercolour
170 | 1,2 kg

5 701914 107100

 supercolour
180 | 1,2 kg

5 701914 107162

 supercolour
182 | 1,2 kg

5 701914 107407

 supercolour
190 | 1,2 kg

5 701914 107469

 supercolour
192 | 1,2 kg

5 701914 149643

 supercolour
1650 | 1,2 kg

5 701914 150199

 supercolour
1900 | 1,2 kg

5 701914 150397

 supercolour
2600 | 1,2 kg

5 701914 150595

 supercolour
2700 | 1,2 kg

5 701914 150892

 supercolour
2800 | 1,2 kg

5 701914 151097

 supercolour
2900 | 1,2 kg

SUPERCOLOUR 5 KG

5 701914 105014

 supercolour
100 | 5 kg

5 701914 105076

 supercolour
112 | 5 kg

5 701914 105137

 supercolour
114 | 5 kg

5 701914 105168

 supercolour
115 | 5 kg

5 701914 105199

 supercolour
116 | 5 kg

5 701914 105311

 supercolour
120 | 5 kg

5 701914 105342

 supercolour
121 | 5 kg

5 701914 105403

 supercolour
123 | 5 kg

5 701914 105656

 supercolour
131 | 5 kg

5 701914 105687

 supercolour
132 | 5 kg
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5 701914 105717

 supercolour
133 | 5 kg

5 701914 105861

 supercolour
138 | 5 kg

5 701914 105922

 supercolour
140 | 5 kg

5 701914 106042

 supercolour
144 | 5 kg

5 701914 105618

 supercolour
130 | 5 kg

5 701914 105779

 supercolour
135 | 5 kg

5 701914 106103

 supercolour
147 | 5 kg

5 701914 106165

 supercolour
148 | 5 kg

5 701914 106523

 supercolour
160 | 5 kg

5 701914 106820

 supercolour
170 | 5 kg

5 701914 107124

 supercolour
180 | 5 kg 

SUPERCOLOUR 15 KG

5 701914 105021

 supercolour
100 | 15 kg

5 701914 105144

 supercolour
114 | 15 kg

5 701914 105175

 supercolour
115 | 15 kg

5 701914 105328

 supercolour
120 | 15 kg

5 701914 105359

 supercolour
121 | 15 kg

SUPERCOLOUR EXCELLENT

5 701914 104154

 supercolour excellent
115 Silver | 5 kg

5 701914 104208

 supercolour excellent
121 Grey | 5 kg

5 701914 104109

 supercolour excellent
100 White | 5 kg

5 701914 104253

 supercolour excellent
123 Anthracite | 5 kg

5 701914 104307

 supercolour excellent
130 Black | 5 kg
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XPS PLAADID

9 007646 200062

 XPS
2600 × 600 × 60mm

4 024125 057967

 XPS
Blue | 1250 × 600 × 4 mm

4 024125 057981

 XPS
Blue | 1250 × 600 × 6 mm

4 024125 058025

 XPS
Blue | 2500 × 600 × 12,5 mm

4 024125 058001

 XPS
Blue | 2500 × 600 × 20 mm

4 024125 058049

 XPS
Blue | 2500 × 600 × 30 mm

4 024125 058063

 XPS
Blue | 2500 × 600 × 50 mm

4 024125 058223

 XPS
Blue | 2500 × 600 × 80mm

4 024125 058100

 XPS
Blue | 2500 × 600 × 100 mm
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Kerge põranda 
ehitamiseks EPS 
lightbeton 360

Rustikaalne  
viimustlus- 
pahtel 6820

Suuremõõtmelise 
plaatide paigaldus

Põrandaplaatide 
korrektne 
paigaldus

Veetõke ja  
plaatimine  
märgades ruumides

Terasside ja  
rõdude veetõke  
ja plaatimine

Kuidas valida 
õiget segukammi

Puhastusained

JUHENDID
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