
mira 5100 ecofix on joustava harmaa se-
menttipohjainen liimausaine polystyreenile-
vyjen sekä mineraalikuituisten eristelevyjen 
ja mineraalikuituisten lamellilevyjen kiinnittä-
miseen julkisivulle. 
miratherm -tuote.

mira 5100 ecofix on veteen sekoitettava kuivalaasti läm-
möneristemateriaalien (kuten julkisivu-polystyreenilevyt, 
julkisivu-mineraalivillalevyt) liimaukseen julkisivujen eris-
tejärjestelmissä (SILS) betoni-, muuraus-, kevytbetoni- ja 
kaasubetonipintoihin kuten Aeroc, Fibo, Leca, keramsiitti 
jne. Soveltuu käyttöön miratherm -lämmöneristysjärjes-
telmissä (SILS) liimana.
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Käyttökohteet
✔ ulkoseinät

Käsiteltävät pinnat
✔ betoni
✔ muuri
✔ kevytbetoni
✔ kaasubetoni
✔ keramsiitti
✔ sementtirappaus
✔ kalkki-sementtirappaus
✔ mineraalinen julkisivulaasti

Ominaisuudet
✔ sementtipohjainen
✔ veteen sekoitettava
✔ höyryä läpäisevä
✔ palonkestävä
✔ iskunkestävä
✔ säänkestävä
✔ helppokäyttöinen

miratherm®



Tekniset tiedot  
Väri harmaa

Vesihöyryn diffuusio-
vastusvakio µ < 20

Veden imeytymisvakio w, 
DIN 52617 mukaan W< 1 kg/m2h0,5

Menekki
n. 4 kg/m2 pinnan 

tasaisuudesta riippuen

Pinnan esikäsittely
Käsiteltävän pinnan täytyy olla vakaa, tiheä, kuiva, puhdas 
pölystä, rasvasta, sementtiliimasta, öljystä yms. epäpuh-
tauksista. Suolat, home, levät tms. tartuntaa huonontavat 
tekijät poistetaan tai käsitellään asianmukaisella tavalla. 
Irtonainen aines poistetaan ja pinta parannetaan. Imevät 
pinnat pohjustetaan mira 5050 tiefgrund -kyllästeellä, 
muut pinnat kostutetaan vedellä mira 5100 ecofix’in käytön 
aikana. ±1 cm kokoiset epätasaisuudet tasoitetaan mira 
5100 ecofix’illa.    

Käyttöohje
Sekoitus 
Liima sekoitetaan suhteessa: n. 0,25 l puhdasta vettä 1 kg 
kuivasekoitusta kohti. Seoksen annetaan seistä 10 minuut-
tia, sen jälkeen sekoitetaan huolellisesti. Seos on nyt käyt-
tövalmis. Parhaan tuloksen saamiseksi kannattaa käyttää 
matalakierroksista laastinsekoitinta.

Käsittely
Käytetään reuna-pistemenetelmää. mira 5100 ecofix levite-
tään n. 5 cm levyisenä eristemateriaalin reunaa pitkin sekä 
2-3 pisteenä (kämmenenkokoiset) eristelevyn keskiosaan. 
Kerrospaksuus reunassa ja pisteissä valitaan pinnan tasai-
suudesta riippuen niin, että olisi taattu ainakin 40% koske-
tuspinta.

Lämpötila
Ilman ja pinnan minimilämpötila on +6°C. Liian korkeaa 
lämpötilaa sekä suoraa auringonsäteilyä tulee välttää.

Käyttöaika
Sekoituksen jälkeen mira 5100 ecofix seos on käytettävä 
2-3 tunnin kuluessa. mira 5100 ecofix’ia ei kannata levittää 
suurempaan pintaan kuin mitä eristelevyjä ehditään asen-
taa ennen ”kalvon” muodostumista seoksen pinnalle, joka 
tapahtuu n. 20-30 minuutin kuluttua.
Eristelevyt asennetaan reunat vastakkain, levyjen sivupin-
tojen täytyy olla liimavapaita. Levyt asennetaan alhaal-
ta ylöspäin. Levyjen asennuksessa ei saa muodostua 
ristisaumoja levyjen liitoskohdissa ja aukkokulmissa. 
Asennettaessa levyjä liikutellaan hieman, jotta liima tart-
tuisi paremmin pintaan. Työn aikana täytyy seurata myös 
levytetyn pinnan suoruutta ja tasaisuutta.  

Kuivumisaika
Tarvittaessa naulatulpat voi asentaa mira 5100 ecofix -lii-
masekoituksen riittävän kovettumisen jälkeen eli n. 1 päi-
vän kuluessa. Seos on kuivunut 2-3 päivän kuluttua, kuivu-
misaika riippuu lämpötilasta ja ilmankosteudesta. 
Rappauspinnan kuivumisaika riippuu lämpötilasta, tuules-
ta, ilmankosteudesta. Kylmä ja kostea sää pidentää kuivu-
misaikaa. Kuivumisaikana pintoja täytyy suojata sateelta ja 
jäätymiseltä. 

Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. 
Muihin koristepintoihin joutunut rappausaine pestään heti 
pois puhtaalla vedellä. 

Kuivumisen jälkeen pinnalle liimattu eristelevy on valmis 
vahvistettavaksi tuotteilla mira 5300 netfix + mira lasikuitu-
verkko. 

Varastointi ja kuljetus
Kuljetettava ja varastoitava kuivassa. Varastointiaika min 1 
vuosi valmistuspäivästä ehjässä alkuperäispakkauksessa.

Käyttöturvallisuus
Tuote sisältää sementtiä. Veteen sekoitettaessa tapah-
tuu alkalinen reaktio, siksi täytyy suojella ihoa ja silmiä. 
Pidettävä lasten ulottumattomissa.
R 36/37/38, S2, S22, S24/25, S26

mira ehitusmaterjalid OÜ
Segu 8, Saue • 76505 Estonia

Tel +372 679 0670 
info@mira.ee 
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