
Tarind
✔  Põrand

✔  Sein

✔  Märg ruum

 Suurköök

 Toiduainetetööstus

 Bassein, ujula

 Välistrepp, kelder

 Terrass, rõdu

✔  Sisetingimused

 Välistingimused

Aluspind
✔  Betoon

✔  Kergbetoon

✔  Kergbetoonplokk

✔  Krohvitud müüritis

✔  Kipskrohv

✔  Kipskartongplaat

✔  Puitplaat

4400 multicoat
Ülielastne, viskoosne materjal veetõkkeks märga- 
des ruumides nagu vannitoad, pesuruumid jms.

  Ühekomponentne, valmis kasutamiseks
  Vähene kulu
  Elastne
  Sobib kasutamiseks uuel betoonil
  Hõlbus kasutada

4400 multicoat on väga elastne mastiks veetõkkemembraani 
tegemiseks kõikidele seina- ja põrandapindadele. 
Nurgavuukide, läbiviikude, üleminekute jms kohtade 
tihendamiseks on saadaval safe coat kangas, nurgalindid ning 
eri mõõdus tihendusmansetid.

Polümeeridel põhinev veetõkkemembraan mira 4400 
multicoat on kasutusvalmis. Veetõket on väga lihtne pinnale 
kanda ja töödelda.

mira 4400 multicoat on saadaval 2 kg, 6 kg ja 15 kg 
plastiktaaras.

veetõkked 4400 multicoat
05 / 2022



veetõkked 4400 multicoat
05 / 2022

Tootekirjeldus
Eriti elastne, polümeeridel baseeruv 
veetõkkemembraan. Toode on kasutusvalmis, mitte 
lahjendada. mira 4400 on hõlbus kasutada.

Tehniline teave 

Tihedus 1,4 kg / l

Kuivamisaeg 18 °C juures

Teise kihi paigaldus 1 – 2 h

Plaatimine 6 – 12 h

Optimaalne töötemperatuur 10 – 25 °C

Kulu
min 1,0 kg / m2 

(kuiva kihi paksus 
0,45 mm)

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

Aluspinnad
Veetõkkemebraan mira 4400 multicoat sobib 
kasutamiseks betoonil, kergbetoonil, niiskuskindlal 
pahtlil, kipskartong- ja puitplaatidel, kipskrohvil ja 
-pahtlil. mira 4400 multicoati võib kasutada värskelt 
valatud betoonil. Muude aluspindade puhul küsige 
täpsemat nõu materjali müüjalt.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema tugev, sidus ja puhas. Aluspind 
peab olema kuiv, vaba mustusest, õlist, rasvast ja 
tsemendipiimast. Imavad aluspinnad soovitame 
eelnevalt töödelda mira 4180 primer kruntainega.

Ettevalmistus
mira 4400 multicoati ei vaja üldjuhul segamist. 
Transpordi ja pikema ladustamise ajal toode settib, 
sellisel juhul on veetõke vaja aeglaselt läbi segada. 
Liiga hoogsal segamisel satuvad tootesse õhumullid, 
mis jätavad kuivanud membraani väikesed augud. 
Toode on tiksotroopne ja kaotab segamisel oma 
geelja konsistentsi. Peale segamist lasta tootel enne 
paigaldamist seista, kuni normaalne konsistents on 
taastunud.

Paigaldus
Esmalt paigalda mira 4400 multicoat mastiksiga 
nurgalindid, läbiviikude mansetid jms. Seejärel katta 
kõik pinnad ühtlase mira 4400 multicoat kihiga. 
Paari tunni möödudes, kui esimene kiht on piisavalt 
tahenenud ning ei määri, kanda pinnale teine mira 
4400 multicoat kiht. Veetõke kantakse aluspinnale 
pintsli või rulliga, teine kiht on soovitatav kanda pinnale 
esimese kihiga ristisuunas. Veenduge, et kogu pind on 
ühtlaselt veetõkkega kaetud. Põrandatel võib kahe kihi 
vahel kasutada safe coat tugevduskangast, mis tagab 
ühtlase kihipaksuse, aitab sillata võimalikke pragusid, 
ning võimaldab kanda kogu membraani pinnale ühe 
tööetapina.
Temperatuuril 18 °C võib edasine töötlus alata 6 – 12 tunni 
möödudes. Keraamiliste plaatidega katmisel järgime 
mira vastavat juhendit.

Ohutusnõuded 
Toode ei sisalda ohtlikke aineid ja ei vaja ohumärgistust. 
Lähem info tooteohutuskaardilt.

Pakend
mira 4400 multicoat on saadaval 2 kg, 6 kg ja 15 kg 
plastiktaaras.

Ladustamine ja transport
Transportida ja ladustada kaitstuna külma eest. 
Ladustamine temperatuuril üle 20 °C võib tekitada 
pindmise kuivamise. Säilivusaeg avamata pakendis min 
12 kuud tootmiskuupäevast.

Müük
mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.
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