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Veetõke seinadele ja põrandatele
– toiduaineid käitlevas jms tööstuses, basseinides, rõdudel  

ning terrassidel, nii keraamilise kattega kui ka ilma



 

4650 aquastop flexible
Veekindel lahendus

•   Sise- / välitingimustes 
Veetihe, difusioonile avatud.

•  Seintel ja põrandatel 
Vee- ja külmakindel. 
Elastne, talub deformatsiooni min. 0,75mm.

Kasutamine:
• Basseinid ja muud kümblusalad

• Tööstuslikud pinnad

• Suurköögid

• Terrassid, rõdud

• Vundamendid, keldrid

mira 4650 aquastop flexible sobib kasutamiseks 
kõikidel tsemendi baasil aluspindadel nagu  
betoon, müüritis, tsementkrohv, katused jmt.

 mira 4650 aquastop flexible kaitseb hoonet niiskuse ja vee eest.
4650 aquastop flexible sobib kasutamiseks järgmistes kohtades:

Tootekirjeldus 
mira 4650 aquastop flexible on 
tsemendil baseeruv, külma– ja 
veekindel mört igat tüüpi müüriti-
sele ja betoonkonstruktsioonidele. 
mira 4650 aquastop flexible sega-
takse veega ja kantakse pinnale 
pintsli või rulliga, mille tulemusena 
saavutatakse veetihe ja difusioonile 
avatud pind.

Ettevalmistus 
Töödeldavad pinnad peavad olema 
puhastatud lahtistest osakestest, 
mustusest, rasvast ja tolmust;  
suuremad praod ja augud tuleb 
parandada veekindla mördiga. 
Absorbeeruvaid pindu tuleb enne 
mira 4650 kasutamist niisutada  
vee või lahjendatud mira 4180  
primeriga.

Segamine 
mira 4650 aquastop flexible  
segatakse vahekorras 3,3-3,5 l  
vett 15 kg pulbri kohta. Lasta segul 
seista umbes 2 minutit, segada 
seejärel veelkord läbi, ning mört  
on valmis kasutamiseks. 
Kasutusaeg valmissegatuna on 
umbes 2 – 3 tundi.

Kasutamine 
4650 aquastop flexible kantakse 
pinnale 2 – 3 kihina, lastes eelneval 
kihil kuivada. Teine ja kolmas kiht 
kantakse eelnevaga ristipidiste 
tõmmetega, et saavutada tasane ja 
ühtlane pind. Mördi ja aluspinna 
nõutav temperatuur vahemikus 
+10ºC - +25ºC.
Kulu: 1,0 - 1,25 kg/kiht/m². 

Garantii 
mira byggeprodukter a/s omab 
ehituskaupade tootjate suhtes 
kehtivat täielikkut tootegarantiid. 
Peale selle on mira byggeprodukter 
a/s ühinenud üldise tootevastutus-
kindlustusega.

Täpsemat tehnilist teavet leiab 
eraldi tootelehelt.  
Vaata www.mira.ee

See kasutusjuhend ei kata niiskeid 
ruume eramajades, kuna neid juhtu-
meid hõlmab süsteemselt Euroopa 
tehniline tunnustus. Vaata mira  
trükist niiskete ruumide kohta.



Töö teostamine

Tsemendi baasil aluspinnas olevad praod 
ning augud paranda veekindla mördiga.

Kuivad ja poorsed pinnad niisutada  
eelnevalt vee või lahjendatud 4180 prime-
riga.

Põrand/sein vuugid ja betoonvalude 
ühenduskohad tuleb tihendada kasutades 
iseliimuvat tihenduslinti mira sealband. 
Armeeritud betoonvormides nagu  
basseinid, veereservuaarid jt tihenduslinti 
mitte kasutada.

Basseinides ja sarnastes kõrge veesurvega 
kohtades kanda lisaks kolmas kiht aquastop 
flexiblei, minimaalse kogukihina 3,0 kg/m².

Aquastop flexible sobib pinnakattekihiks 
vähese koormusega aladel peale 3-7 päeva 
kivistumist.

20-30 tundi pärast pealekandmist võib  
alustada keraamiliste plaatidega katmist.

Kui kasutatakse tihenduslinti mira sealband, 
peab lint saama täielikult kaetud 4650 
aquastop flexbeliga.

Aquastop flexible kantakse pinnale pintsli 
või rulliga, kihina 1-1,25 kg/m².

Kui esimene kiht seinal on sõrmega  
katsudes kuiv ning põrandal kõndimis kindel, 
kanda pinnale teine kiht samas  
koguses, kokku 2,2-2,5 kg/m².

Plaatimiseks kasutada mira 3130 superfix või mira 3250 superplanfix (põrandatel); basseinides ja tööstuslikel 
aladel kasutada happekindlamat vuugitäidet mira cempac.



krunt/veetõke
plaatimissegud
vuugitäitesegud
tööriistad
puhastusvahendid  
ja hooldusained

kõik  
plaatimistöödeks

Edasimüüja:

Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup  
Tel. +45 46 19 19 46 · Fa× +45 46 19 20 21 
Email: info@mira.eu.com · www.mira.eu.com
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Tehniline teave
mira 4650 aquastop flexible tarnitakse kuivseguna, mille koostisesse kuuluvad tsement, liiv, 
sideaine ja lisaained.

Enne plaatimistöid  
vaata ka mira trükist 
 
”kõik  
plaatimistöödeks” 

mira tooted muudavad  
töö hõlpsamaks
mira pakub laia ja valikut tooteid nii professio-
naalidele kui eratarbijale. Kõik mira tooted  
tarnitakse käepärastes pakendites, millele on  
trükitud kasutusjuhend.

Müük ja teenindus
mira tooteid müüvad ehitusmaterjalide kauplused 
üle kogu maa. Vaata lisaks www.mira.ee. Nii eda-
simüüjad kui mira on alati valmis toodete omaduste 
ja kasutamise osas nõustama ja juhendama. 

Tihedus: kivistunud materjal 1,5 kg/dm³

Toote kvaliteet EN 1891: CMP

Deformatsioon: min. 0,75 mm

Kasutusaeg: 3 tundi

Kuivamisaeg edasiseks töötluseks: 20 – 30 tundi

Koormatav: 7 päeva pärast

Soovituslik töötemperatuur: 10ºC - 25ºC (pulber, vesi, aluspind)

Kulu:  
2 kihti 
3 kihti

 
2,2-2,5 kg /m2

3,0 kg /m2


