
mira 5300 netfix on joustava harmaa sement-
tipohjainen verkkolaasti polystyreenilevyjen, 
mineraalikuituisten eristelevyjen ja mineraali-
kuituisten lamellilevyjen kiinnittämiseen sekä 
vahvistamiseen mira uninet-lasikuituverkon 
kanssa.
miratherm -tuote.

mira 5300 netfix on veteen sekoitettava kuivalaasti lämmön-
eristemateriaalien (kuten julkisivu-polystyreenilevyt, julkisivu-
mineraalivillalevyt) vahvistamiseen mira uninet -lasikuituverkolla 
julkisivujen eristejärjestelmissä (SILS). Soveltuu myös muiden 
pintojen vahvistukseen ja tasoitukseen kuten betoni, muuraus, 
kevytbetoni, kaasubetoni. Soveltuu käyttöön - miratherm läm-
möneristys-järjestelmissä (SILS) verkko- ja kiinnityslaastina sekä 
myös liimana.

Mira 5300 netfix päällä voi käyttää seuraavia tuotteita: mira 
5370 kratz, mira 5360 reibe, mira 5380 decora kratz, mira 5400 
decora reibe, mira 5360 silicone reibe, mira 5370 silicone kratz, 
mira decoquartz. 
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Käyttökohteet
- ulkoseinät

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

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

Pakkaus
25 kg muovivahvisteinen 

paperisäkki

 Menekki
n. 4,5- 5,0 kg/m2 pinnan 

tasaisuudesta riippuen

Pinnan esikäsittely
•	 Polystyreenilevyjen	ja	mineraalikuitulevyjen	pintojen	

täytyy olla tasaisia. Tarvittaessa pinta hiotaan ja pöly poiste-
taan.

•	 Mineraalisen	pinnan	täytyy	olla	vakaa,	tiheä,	kuiva,	
puhdas pölystä, rasvasta, sementtiliimasta, öljystä yms. 
epäpuhtauksista. Suolat, home, levät tms. tartuntaa 
huonontavat tekijät poistetaan tai käsitellään asian-
mukaisella tavalla. Irtonainen aines poistetaan ja pinta 
parannetaan. Imevät pinnat pohjustetaan mira 5050 
tiefgrund -kyllästeellä, muut pinnat kostutetaan vedellä 
mira 5300 netfix’in käytön aikana. Ennen mineraalisten 
pintojen vahvistusta ne täytyy rapata sileiksi. 

Käyttöohje
Sekoitus
Laasti sekoitetaan suhteessa: n. 0,25 l puhdasta vettä 1 
kg kuivasekoitusta kohti. Seoksen annetaan 10 minuuttia 
seistä, sen jälkeen sekoitetaan huolellisesti. Seos on nyt 
käyttövalmis. Parhaan tuloksen saamiseksi kannattaa 
käyttää matalakierroksista laastinsekoitinta.

Käsittely
Eristelevyille mira 5300 netfix levitetään hammastetun 
laastikamman avulla, sen jälkeen seokseen painetaan mira 
uninet -lasikuituverkko, ainakin 10 cm reunalimityksellä. 
Pinta tasoitetaan. Lasikuituverkon väri ei saa jäädä näky-
viin. Käsittely märkä märälle. Kerroksen kokonaispaksuus 
on 3-4 mm. Mira 5300 netfix’illä tehdään ennen pinnan 
vahvistusta kauttaaltaan myös aukkokulmien vinovahvis-
tukset sekä kulmien ja ikkunapielien profiilien vahvistukset. 

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

Käyttöaika
Sekoituksen jälkeen mira 5300 netfix seos on käytettävä 
2-3 tunnin kuluessa. mira 5300 netfix’ia ei kannata levittää 
suurempaan pintaan kuin mitä pinta ehditään vahvistaa tai 
tasoittaa ennen ”kalvon” muodostumista seoksen pinnalle, 
joka tapahtuu n. 20-30 minuutin kuluttua.

Kuivumisaika
Seos on kuivunut 2-3 päivän kuluttua, kuivumisaika riippuu 
lämpötilasta, tuulesta ja ilmankosteudesta. Kylmä ja kostea 
sää pidentää kuivumisaikaa. Kuivumisaikana pintoja täytyy 
suojata sateelta ja jäätymiseltä. 

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

Kuivumisen jälkeen pinta on valmiina seuraaviin käsittely-
vaiheisiin tuotteilla mira 5370 kratz, mira 5360 reibe, mira 
5380 decora kratz, mira 5400 decora reibe, mira 5360 sili-
cone reibe, mira 5370 silicone kratz, mira decoquartz. 

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
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