
mira 5100 ecofix elastingi cementiniai klijai naudojami 
pastatų išorinėms sienoms apšiltinti- termoizoliacinėms 
putų polistirolo ir mineralinės vatos plokštėms klijuoti. 
Fasadų šiltinimo sistemos miratherm produktas.

mira 5100 ecofix skirtas termoizoliacinėms putų polistirolo ir 
mineralinės vatos plokštėms klijuoti ant betono ir jo elementų, 
akyto betono, silikatinių, blokelių, tinkuotų fasado sienų. 
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Pagrindai 

- betonas
- tinkas
- lengvas betonas
- akytas betonas
- betono blokai
- cementinis tinkas
- kalkinis tinkas
- senas mineralinis fasado 

tinkas

Savybės
- cementinis
- elastingas
- gerai sukimba su tinkamais 

pagrindais
- atsparus ugniai
- atsparus atmosferos 

poveikiams
- lengvai tepamas

miratherm®



Techniniai duomenys
Spalva pilka

Vanens garų difuzija: µ < 20

Vandens įgeriamumo koefi-
cientas w,  DIN 52617 W< 1 kg/m2h0,5

Sąnaudos
apie 4 kg/m2 priklausomai 

nuo pagrindo 

Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti stabilus, sausas, tvirtas, nuva-
lytas nuo dulkių, riebalų,tepalo ir t.t. Atitrupėjusios 
pagrindo dalys turi būti pašalintos, po to 
užtaisytos ir suremontuotos iš naujo. Smarkiai 
įgeriančius pagrindus reikia gruntuoti mira 5050 
base grund. Mažiau sugeriančius pagrindus reko-
meduojame sudrėkinti prieš pat tepant mira 5100 
ecofix. Nelygumus iki ±1 cm galima užlyginti tuo 
pačiu mišiniu mira 5100 ecofix.

Darbas
Maišymas 
Prieš tepant reikia sumaišyti su vandeniu san-
tykiu: maždaug 0,25 L švaraus vandens ir 1kg 
miltelių (6,25 L:25 kg). Sumaišius, gautas skiedin-
ys turi būti paliktas maždaug 10 minučių bręsti, 
po to reikia gerai dar kartą permaišyti. Geriausias 
rezultatas pasiekiamas maišant su elektriniu 
lėtaeigiu klijų maišytuvu.
 
Tepimas 
Klijuojant termoizoliacines plokštes, mišinį tepkite 
visu plokštės perimetru, maždaug 5 cm pločiu, 
o plokštės viduryje užtepkite kumščio dydžio 
taškus 2-5 vietose. Tikslus reikalingas mišinio 
storis priklauso nuo pagrindo nelygumo, bet 
būtina užtikrinti min 40 % sąlytį tarp mišinio ir 
pagrindo. 

Temperatūra
Žemiausia oro, pagrindo ir mišinio temperatūra 
turi būti +6°C . Taip pat, dirbant būtina veng-
ti aukštos temperatūros (karščio) ir tiesioginių 
saulės spindulių. 
 

Sunaudojimo laikas
Po sumaišymo mira 5100 ecofix turi būti sunau-
dotas per 2-3val. Todėl nerekomenduojama tepti 
mira 5100 ecofix didesniais plotais, nei spėsite 
galutinai apdirbti per 20-30 minučių iki susidarant 
džiūvimo plėvelei ant mišinio paviršiaus.
 
Džiūvimo laikas
Jei reikia plokščių pritvirtinimui papildomai 
naudoti mechaninius tvirtinimo kaiščius- tai atli-
kite tik 5300netfix pakankamai sukietėjus, t.y. 
maždaug po 1 dienos. Klijai, tolimesniam darbui, 
išdžiūsta per 2-3 dienas, priklausomai nuo oro 
temperatūros ir drėgmės. 
Galutinė tinko džiūvimo trukmė priklauso nuo oro 
temperatūros, vėjo, drėgmės. Šaltas ir drėgnas 
oras prailgina džiūvimo laiką. Visu džiūvimo metu 
paviršių reikia apsaugoti nuo užšalimo ir kritulių.

Įrankių valymas
Įrankiai turi būti nuplaunami vandeniu nedelsiant 
po naudojimo. 

Pakuotė
mira 5300 netfix supakuota į 25 kg plastiku sus-
tiprintus popierinius maišus. 

Transportavimas ir sandėliavimas
Transportuoti ir laikyti sausoje vietoje. Saugojimo 
laikotarpis 1 metai nuo pagaminimo datos, 
nepažeistoje gamintojo pakuotėje ant medinių 
padėklų. Tirpiojo chromo VI sudėtis sausame 
mišinyje ≤ 0,0002%.

Darbo sauga
Gaminio sudėtyje yra cemento. Jo reakcija su 
vandeniu yra stipriai šarminė, todėl saugokite 
odą ir akis. Sąlyčio atveju plaukite sudirgin-
tas vietas vandeniu ir kuo skubiau kreipkitės į 
gydytoją. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vie-
toje.
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