
Silikonihartsipohjainen, hiertopintainen 
rappauslaasti sisä- ja ulkoseinille. 5370 
silicone kratz kuuluu miratherm-tuoteper-
heeseen.

Käytetään erilaisten pintojen viimeistelymateriaalina 
sisällä ja ulkona.

Soveltuu käytettäväksi miratherm-lämmöneristysjär-
jestelmissä (SILS) päällystemateriaalina, mira 5300 
netfix -pinnan päällä.

Tuote on käyttövalmis, tarvittaessa voi lisätä hieman 
(enintään 5 %) vettä.
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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
✔ hiertopintarakenne
✔ raekoko 2,0 mm
✔ valkoinen, sävytettävissä, 

katso miran värikartta
✔ äärimmäisen hyvä höyryn-

läpäisykyky
✔ vettähylkivä
✔ kestää hyvin säätä
✔ iskunkestävä
✔ itsepuhdistuva vaikutus
✔ leviä, hometta ja mikrobeja 

torjuva
✔ helppokäyttöinen

miratherm®



Tekniset tiedot  
Sideaine akryylipolymeeri

Väri valkoinen

Sävytys katso miran värikartta

Suurin raekoko 2,0 mm

Vesihöyryn diffuusiovastus 
[Sd] 0,2 m

Veden imeytymisvakio w, 
DIN 52617 mukaan W< 0,05 kg/m²h0,5

Ohenne vesi

Pakkaus 25 kg muovisanko

Menekki n. 3,3 kg/m²

Pinnan esikäsittely
Pinnan täytyy olla puhdas, pölytön ja luja. Suola, 
home, levä ja muut tartuntaa huonontavat tekijät on 
poistettava tai käsiteltävä asianmukaisella tavalla. 
Hyvin imukykyiset ja pölyävät pinnat pohjustetaan 
mira 5050 tiefgrund -kyllästeellä. Pölyämättömän pin-
nan ja mira 5300 netfix -käsittelyn yhteydessä kylläs-
tettä ei tarvita. Mineraalisen tasoitteen ja mira 5300 
netfixin on kuivuttava vähintään 2 päivää (kosteissa 
ja kylmissä oloissa kauemmin). Polymeeristen pin-
tojen täytyy kovettua ennen mira 5335 quartz grund 
-tartuntapohjusteen levitystä.

Mira 5335 quartz grund pitää sävyttää samaan 
sävyyn kuin viimeistelyrappaus, jotta pohjusteen väri 
ei kuulla viimeistelykerroksen läpi. 

Mikäli mira 5300 netfix on ollut kauan ilman päällys-
tettä, likaantunut pinta on puhdistettava asianmukai-
silla julkisivupuhdistusaineilla ja painepesulla. Pinnan 
annetaan ensin kuivua ja sen jälkeen se käsitellään 
mira 5335 quartz grund -tartuntapohjusteella.

Käyttöohje
5370 silicone kratz -rappauslaastin levityksen aika-
na ilman ja pinnan lämpötilan täytyy olla vähintään 
+6ºC. Liian korkeaa lämpötilaa sekä suoraa aurin-
gonsäteilyä tulee välttää, koska ne nopeuttavat laas-
tin kuivumista. Tällöin jatkokäsittely tulee olemaan 
huomattavasti vaikeampaa. 

5370 silicone kratz on käyttövalmis viimeistelylaasti. 
Ennen käsittelyn aloittamista laasti täytyy sekoittaa 
huolellisesti vispilällä. Käsittelyn helpottamiseksi voi-
daan lisätä hieman vettä, mutta muista lisätä sama 
määrä vettä jokaiseen sankoon, jotta värisävy pysyy 
tasaisena. mira 5370 silicone kratz levitetään mira 
5300 netfix -pohjusteella käsiteltyyn pintaan rst-hier-
timellä. Kerrospaksuuden tulee olla noin 2–2,5 mm. 
Ylimääräinen laasti poistetaan pinnalta niin, että ker-
rospaksuus vastaa tarkalleen raekokoa. Sen jälkeen 
ylimääräinen laasti voidaan laittaa takaisin sankoon. 
Heti laastin levittämisen jälkeen pinta käsitellään 
muovihiertimellä halutun pintarakenteen saavuttami-
seksi. Laastia ei tule levittää etukäteen suuremmalle 
pinnalle kuin mitä ehditään käsitellä. Rappauspinta 
on käsiteltävissä lämpötilasta ja ilmankosteudesta 
riippuen 15–30 minuuttia.

Rappauspinnan kuivumisaika riippuu lämpötilasta, 
tuulesta ja ilmankosteudesta. Olosuhteissa +20ºC/65 
% pinta kuivuu kosketuskuivaksi noin 30 minuutissa. 
Läpikuivuminen kestää 2–3 päivää. Korkea suhteelli-
nen ilmankosteus ja matala lämpötila pidentävät kui-
vumisaikaa. Kuivumisen aikana pinta täytyy suojata 
sateelta ja jäätymiseltä.

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

Pinnan huolto
Rappauspintaa voi tarvittaessa pestä painevedellä ja 
julkisivupesuaineella. Pinnan voi maalata yli julkisivu-
silikonimaalilla.   

Varastointi ja kuljetus
Tuote on säilytettävä viileässä paikassa ja suojattava 
jäätymiseltä. Avaamisen jälkeen kansi on suljettava 
ilmatiiviiksi. Avaamaton pakkaus säilyy käyttökelpoi-
sena vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä.

Valmistajan varoitus
Tuotetta käsiteltäessä on noudatettava samanlaista 
varovaisuutta kuin kaikkien muiden kemikaaleja sisäl-
tävien rakennusmateriaalien kanssa. 

mira ehitusmaterjalid OÜ
Segu 8, Saue • 76505 Estonia

Tel +372 679 0670 
info@mira.ee 

www.miralaastit.fi
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