
Kosteudenkestävä seinien ja sisäkaton seinä-
tasoite kuiviin ja kosteisiin tiloihin.

• Kerrosvahvuus 2–10 mm

• Helppokäyttöinen

• Tuloksena valmis pinta

• Sisäkattoihin ja seiniin

• Kuiva- ja märkätiloihin

6810 cemplaster sopii mineraalipinnoille, kuten esimerkiksi beto-
nille, kevytbetonille, tiilelle ja kevytharkolle sekä sementti- tai kip-
sirappauksille. Tuote soveltuu sekä suurien pintojen tasoitukseen 
että korjaustöihin. Voidaan käyttää kuiva- ja märkätiloissa. mira 
6810 cemplasterilla saat pinnasta sileän ja viimeistellyn.

Käyttökohteet 
 seinät
 sisäkatot
 kuivat tilat
 märkätilat 

Alusta  
 rappaus
 betoni
 kevytbetoniset seinäharkot
 muuraus
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Tuotekuvaus
Harmaa, sementtipohjainen, kosteudenkestävä seinätasoite 
mineraalipohjaisten pintojen tasoitukseen. 

Tekniset tiedot

Käyttöalueet
mira 6810 cemplaster sopii alustoille, kuten esimerkiksi beto-
nille, kevytbetonille, tiilelle ja kevytharkolle sekä sementti- tai 
kipsirappauksille. Tuote soveltuu sekä ylitasoituksiin että 
pintakorjauksiin. Voidaan käyttää kuiva- ja märkätiloissa. mira 
6810 cemplasterilla pinnasta saa sileän ja viimeistellyn.

Alustan valmistelu
Alustan tulee olla kiinteä, puhdas ja pölytön. Vanha maali, 
kosteudelle herkkä tasoite ja vastaavat heikot kerrokset tulee 
poistaa. Imukykyiset pinnat tulee ennen tasoitteen käyttöä 
kostuttaa vedellä tai pohjustaa primerilla, jossa on 1 osa mira 
4180 primeria ja 3 osaa vettä.

Käyttö
25 kg mira 6810 cemplasteria sekoitetaan 6,5 litraan vettä 
niin, että massasta tulee tasainen.  Sekoitetun laastin anne-
taan seistä noin 15  minuuttia.  Tämän jälkeen massa sekoi-
tetaan vielä uudelleen perusteellisesti, jonka jälkeen laasti 
on valmis käytettäväksi. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi 
sekoittamiseen kannattaa käyttää laastisekoitinta hitailla kier-
roksilla.

 

mira 6810 cemplaster levitetään alustaan tasoituslastalla 

2–10 mm kerroksena. Ylimääräinen tasoite poistetaan tasoi-
tuslastasta, asetetaan takaisin laastisankoon, sekoitetaan 
perusteellisesti ja käytetään uudelleen. Tuoretta 6810 tasoi-
tuskerrosta on suojattava liialliselta kuivumiselta ja tarvittaes-
sa kostutettava vedellä.

mira 6810 cemplaster on käytettävä 4 tunnin kuluessa sekoit-
tamisesta. Jos pintaan levitetään monta kerrosta, pitää edel-
lisen kerroksen olla kuivunut. Pinta on valmis jatkokäsittelyyn 
48 tunnin kuluttua levittämisestä.

Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Turvamääräykset
Tuote sisältää sementtiä. Se reagoi veteen voimakkaan 
emäksisesti, joten  silmiä ja ihoa ja suojattava. Jos laasti 
joutuu kosketuksiin silmien tai ihon kanssa, ärtyneet kohdat 
pestään vedellä ja käännytään lääkärin puoleen. Pidettävä 
lasten ulottumattomissa.

Pakkaus
6810 cemplaster on saatavilla 25 kg muovivahvisteisissa 
paperisäkeissä.

Varastointi ja kuljetus
Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa. Varastointiaika on vähin-
tään 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa ja 
ehjässä alkuperäispakkauksessa.

Luokka vastaten EN 998-1: GMP 

Paloherkkyys: luokka F

Puristuslujuus:    CS IV

Kapillaarinen veden imeytyminen:  W0

Käyttöaika veteen sekoitettuna:  noin 4 tuntia  

Kuivumisaika: noin 2 vuorokautta 

Kerroksen paksuus:

yhden kerroksen vahvuus: 2–10 mm

Korjaukset: enintään 30 mm

Kulutus: noin 1,3 kg/m²/mm kerrosta kohden

Aluspinnan lämpötila: vähintään 10 ºC 
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