
mira’n erityinen pigmentoitu kvartsijauhet-
ta sisältävä tartuntapohjuste pintojen poh-
justukseen ennen polymeeristen, silikaat-
ti- ja silikonipohjaisten viimeistelylaastien 
levitystä.
miratherm -tuote

Käytetään erilaisten pintojen (mineraaliset laastit ja 
tasoitteet, kipsilevypinnat, betoni, polymeeripäällysteet, 
mira 5300 netfix, ym.) tarttuvuuden parantamiseksi 
ennen polymeerilaastien (mira 5370 kratz, mira 5360 
reibe), silikaattilaastien (mira 5460 reibe, mira 5470 
kratz) ja silikonilaastien (mira 5560 reibe, mira 5570 
kratz) levitystä.
Soveltuu käyttöön miratherm -lämmöneristysjärjestel-
missä (SILS) tartuntapohjusteena pinnan mira 5300 
netfix päällä.
Tuote on käyttövalmis, tarvittaessa voi lisätä hieman 
(ei yli 10%) vettä.
mira 5335 quartz grund täytyy sävyttää samaan 
sävyyn kuin rappauspinta.
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Käyttökohteet
 sisäseinät
 ulkoseinät
 miratherm

Käsiteltävät pinnat
 betoni
 sementtirappaus
 kalkki-sementtirappaus
 kipsilevy
 mineraalinen seinätasoite
 polymeerinen seinätasoite
 mineraalinen julkisivulaasti
 polymeerinen julkisivulaasti
 mira 5300 netfix

Ominaisuudet
 emäksiä kestävä
 sisältää kvartsijauhetta
 hyvä tarttuvuus mineraali-
siin ja huokoisiin pintoihin

 valkoinen, sävytettävissä, 
ks. miran värikartta

 höyryä läpäisevä
 hyvä sateenkestävyys
 korkea säänkesto
 helppokäyttöinen

miratherm®



Tekniset tiedot  
Sideaine akryylipolymeeri
Ominaispaino n. 1,5 g/cm3

Väri valkoinen
Sävytys ks. miran värikartta
Ohenne vesi
Pakkaus 10 l muovisanko

Riittoisuus
n. 0,25 l/m2 (tarkempi 

määrä kokeiltaessa)

Pinnan esikäsittely
Pinnan täytyy olla siisti, pölytön, kantava. Suolat, home, 
levät tms. tartuntaa huonontavat tekijät poistetaan tai käsi-
tellään asianmukaisella tavalla. Hyvin imukykyiset ja pöly-
ävät pinnat pohjustetaan mira 5050 tiefgrund -kyllästeellä. 
Pölyämättömän pinnan ja mira 5300 netfix -käsittelyn 
tapauksessa kyllästettä ei tarvita. Mineraalisen tasoitteen ja 
mira 5300 netfix’in pitää kuivua ainakin 2 päivää (kosteissa 
ja kylmissä oloissa kauemmin), polymeeristen pintojen täy-
tyy kuivua ennen mira 5335 quartz grund -tartuntapohjus-
teen levitystä.  

Mira 5335 quartz grund täytyy sävyttää samaan sävyyn 
kuin viimeistelyrappaus, välttääkseen pohjusteen läpikuulta-
mista viimeistelykerroksesta. 

Mikäli mira 5300 netfix on ollut kauan ilman päällystettä, 
saastunut pinta puhdistetaan asianmukaisilla julkisivupuh-
distusaineilla ja painepesulla. Annetaan kuivua ja käsitel-
lään sen jälkeen mira 5335 quartz grund -tartuntapohjus-
teella.    

Käyttöohje
mira 5335 quarz grund -tartuntapohjusteen levityksen 
aikana ilman ja pinnan lämpötilan täytyy olla ainakin +6 ºC. 
Liian korkeaa lämpötilaa sekä suoraa auringonsäteilyä tulisi 
välttää. Tehdään tarvittavat pintakäsittelyt.

Tuote levitetään pinnalle harjalla, telalla tai suihkuttimella. 
Suihkuttimessa käytettävä 0,66-0,79 mm suutinta, suihku-
tuspaine 160-180 bar 40-80º kulmassa.

Pohjusteen kuivumisaika riippuu lämpötilasta, tuulesta, 
ilmankosteudesta. Olosuhteissa +20 ºC/65% pohjuste 
kuivuu kosketuskuivaksi n. 30 minuutissa. Läpikuivuminen 
kestää 0,5-2 päivää. Korkea suhteellinen ilmankosteus ja 
matala lämpötila pidentävät kuivumisaikaa. Kuivumisaikana 
pintoja täytyy suojata sateelta ja jäätymiseltä. 

Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Muihin 
koristepintoihin joutunut rappausaine pestään heti pois puh-
taalla vedellä. 

Varastointi ja kuljetus

Säilytettävä viileässä paikassa, suojattava jäätymiseltä. 
Avaamisen jälkeen kansi suljettava ilmatiiviisti. Avaamaton 
pakkaus säilyy käyttökelpoisena ainakin 1 vuoden ajan.

Valmistajan varoitus

Pidettävä lasten ulottumattomissa. Silmiin joutunut aine 
huuhdeltava välittömästi pois runsaalla puhtaalla vedellä. 
Tuotetta ei saa antaa päästä viemäreihin, vesistöihin ja 
maaperään. Tuotetta käsiteltäessä on noudatettava saman-
laista varovaisuutta kuin kaikkien muiden kemikaaleja sisäl-
tävien rakennusmateriaalien kanssa.
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