
Silikoninio dekoratyvinio tinko pagrindas yra tinko sluoks-
nis su lygiu paviršiumi.

miratherm produktas.

mira 5360 silicone reibe yra dekoratyvinis tinkas, skirtas 
sienų apdailos darbams patalpose ir lauke.

Jis tinkamas naudoti miratherm termoizoliacinėse 
kompozicinėse sistemose (ETICS) kaip grunto sluoksnis, 
dedamas ant mira netfix 5300.

Produktas paruoštas naudoti.
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Naudojimas 
• vidinės sienos
• išorinės sienos

Pagrindas
• betonas
• cemento pirmasis tinko 

sluoksnis
• kalkių-cemento pirmasis 

tinko sluoksnis
• gipso tinkas
• polimeras tinkas 
• mineralinis tinkas 
• mira 5300 netfix

Savybės
• įtrinama struktūra 
• baltas, gali būti dažomas. 

Žr. mira spalvų kortelę
• imlus difuzijai
• atsparus vandeniui
• atsparus oro sąlygoms
• antigrybelinė apsauga
• paprastas naudoti

miratherm®



Techniniai duomenys
Rišamoji medžiaga silikoninė derva 
Spalva balta 
Dažymas Žr. mira spalvų kortelę
Didžiausias granulės dydis 2,0 mm
Vandens garų pralaidumas [Sd] 0,2 m
Vandens absorbcijos koeficientas 
W, DIN 52617 W< 0,05 kg/m2h0,5

Tirpiklis vanduo
Pakavimas 25 kg kibiras
Sunaudojimas apie 3,0 kg/m2

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus, sausas, ištisinis ir nuvalytas nuo 
dulkių, riebalų, aliejaus ir t. t. Betono suspensija (jei yra) turi 
būti pašalinta; silpnesnės pagrindo dalys turi būti pašalintos, 
o padaryta žala atitaisyta. Didelės absorbcijos pagrindai 
turi būti apdoroti gruntu mira 5335 quartz grund. Mineralinis 
pirmasis tinko sluoksnis ir mira 5300 netfix prieš gruntuojant 
turi džiūti bent dvi dienas.

Kvarcinis gruntas turi būti tos pačios spalvos, kaip ir pirmasis 
tinko sluoksnis. Jei 5300 netfix buvo atidengtas ilgą laiką, 
nuvalykite paviršių fasado valymo priemonėmis ir aukšto 
slėgio vandeniu. Palikite išdžiūti ir apdorokite kontaktiniu 
gruntu mira 5335 quartz grund.

Naudojimas
mira 5360 silicone reibe turi būti naudojamas ir paliekamas 
džiūti aukštesnėse nei +6 ºC temperatūrose (pagrindo ir oro). 
Nedirbkite tiesioginiuose saulės spinduliuose ar aukštose 
temperatūrose, nes tai pagreitina pirmojo tinko sluoksnio 
džiūvimą ir sumažina tinkamumą. Rekomenduojama naudoti 
pastolius ir dangas.

mira 5360 silicone reibe yra paruoštas naudoti. Prieš 
pradėdami dirbti kruopščiai išmaišykite šluotele. Jei tinkamu-
mui reikia, leistina pridėti nedidelį kiekį vandens (daugiausia 
5 %). Kad užtikrintumėte vientisą spalvą, kiekvienam kibirui 
naudokite tokį patį vandens kiekį.

mira 5360 silicone reibe gali būti naudojama rankiniu būdu 
arba naudojant specialias pompas. Lygia nerūdijančio plie-
no mentelės puse paskleiskite pirmąjį tinko sluoksnį ant 
gruntuoto arba sudrėkinto pagrindo. Perteklinę medžiagą 
pašalinkite ir įmaišykite atgal į kibirą. Padengus paviršių 
reikia apdoroti su plastikine mentele, kad būtų pasiekta 
pageidaujama struktūra. Priklausomai nuo temperatūros ir 
drėgnumo, pirminis tinko sluoksnis gali būti apdorojamas 
15–30 minučių.

Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, vėjo ir oro 
drėgnumo. Esant 20 °C / 65 % Rh sąlygoms, liečiamas pir-
masis tinko sluoksnis nustoja lipti per maždaug 30 minutes. 
Visiškai sukietėja per 2–3 dienas. Džiūvimo trukmę prailgina 
šaltas ir drėgnas oras. Džiūstantį paviršių apsaugokite nuo 
šalčio ir kritulių.

Panaudotus įrankius nuvalykite švariu vandeniu.

Priežiūra 
Pirmąjį tinko sluoksnį galima plauti suslėgtu vandeniu ir 
švelniomis fasado valymo priemonėmis. Prireikus paviršius 
galima dažyti silikoniniais dažais.

Saugojimas ir gabenimas
Gabenti ir saugoti sausą. Tvirtai uždarykite dangtelį po to, 
kai atidarysite. Laikymo laikotarpis – mažiausiai 24 mėnesiai 
originaliame, neatidarytame įpakavime.

Pramoninė sauga

Elgtis atsargiai, kaip ir su kitomis cheminėmis 
medžiagomis.
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