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Mėlyna zona visada yra „šlapia“ zona. Jei dušo kabina įrengta su min. 25cm pločio pertvaromis, tai tokia dušo kabina yra su stacionariomis 
dušo sienelėmis. Dušo kabina be stacionarių pertvarų, pvz. ant vonios, turi būti su papildoma „šlapia“ 80cm+50cm zona sienoje. Visas 
grindų plotas yra „šlapia“. Praustuvo be dušo ir +50cm plotas aplinkui taip pat laikoma „šlapia“ zona. Brūkšneliais pažymėtose vietose turi 
būti padaryti nuolydžiai vandeniui subėgti į trapą. Nuolydžio darymas ant grindų yra aprašytas 8 psl.
Patalpos, mažesnės nei 3,25m, ir sienos, kurių ilgis 130cm ar mažiau, visada yra laikomos „šlapia“ zona.

ETAG 022: Drėgnų patalpų sienų ir grindų 
sandarinimo priemonės 
Ši antraštė pagrįsta Europos Statybinių Produktų  
Direktyvos (SPD) 6 esminiais reikalavimais, kurie taikomi 
visose Europos Bendrijos šalyse. Mira drėgnų patalpų 
hidroizoliacijos sistema buvo sukurta ir atitinka SPD kaip 
nurodyta ETAG 022: Drėgnų patalpų sienų ir grindų san-
darinimo priemonės. Mira drėgnų patalpų hidroizoliacijos 
sistema naudojama apsaugoti pagrindams, kurie yra 
daugiau ar mažiau jautrūs drėgmės poveikiui, taip, kaip 
aprašyta šioje brošiuroje.

Zonos patalpose su įrengtomis stacionariomis dušo sienelė-
mis.

Zonos patalpose su vonia ir/ar dušu be pertvarų. 
(Baltas plotas yra drėgmės zona).
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Optimali apsauga ir patikimumas naudojant mira CE sertifikuotos 
sistemos sprendimus, apsaugai nuo  
vandens, ir plytelių klijavimui 

Dirbant su mira CE sertifikuota drėgnų patalpų hi-
droizoliacijos sistema, garantuojame, kad jos siūlomi 
sprendimai atitinka Europos statybos drėgnų patalpų 
sandarinimo reikalavimus.

Šiame darbo vadove siūlomi sertifikuoti sprendimai kaip 
teisingai įrengti drėgnų patalpų kontrukcijas su patikima 
apsauga nuo drėgmės gyvenamuose būstuose ir komerci-
nėse patalpose. Pateikiamos rekomendacijos kaip suklijuo-
ti natūralaus akmens ir keramines plyteles drėgmei jautrio-
se ir nejautriose pastato dalyse.

Projektuojant ir įrenginėjant pramonines ar intensyvaus 
naudojimo drėgnas patalpas, kaip pvz. viešo maitinomo 
įstaigų virtuvės, pirtys ir pan., rekomenduojame susipažinti 
su darbų rekomendacijomis pateiktomis brošiūroje ” mira 
4650 aquastop flexible”.

Hidroizoliacija su mažiausiomis  
sąnaudomis 
Pagrindinis produktas miros CE sertifikuotoje hidroi-
zoliacijos sistemoje yra skysta polimerinė sandarinimo 
membrana mira 4400 multicoat, kuri skirta tiek jautriems, 
tiek drėgmei nejautriems pagrindams dengti. Membrana 
tepama skystame pavidale. mira 4400 multicoat su itin 
mažomis medžiagos sąnaudomis (nuo 1kg/m²) suteikia 
optimalią apsaugą nuovandens ir drėgmės skverbimosi į 
pagrindą. 

•  Ekonomija - mažos sandarinimo membranos sąnau-
dos leidžia daugiau sutaupyti

•  Vieno komponento hidroizoliacinės membranos 
naudojimas mažina darbo klaidų tikimybę ir medžia-
gų pereikvojimą- taupo laiką

•  Elastinga membrana didina apsaugos nuo drėgmės 
patikimumą

mira hidroizoliacijos sistema  
– pilnas produktų asortimentas
mira CE sertifikuota hidroizoliacijos sistema sukurta ir 
paremta kruopščiai išbandytų kokybiškų produktų asorti-
mentu, kurį sudaro visos medžiagos ir priemonės, rei-
kalingos teisingai bei patikimai įrengti drėgnas patalpas, 
apsaugant pagrindus nuo vandens, klijuojant plyteles. 

Sandarinimo priemonių rinkinį sudaro išbandyti patikimi 
produktai iš kurių mira 4400 multicoat yra pagrindinis 
visuose siūlomuose sprendimuose. Kiti produktai, kaip 
mira 4410 vapourstop, mira 4500 vapourmat, fibre man-
žetai ir pan. yra aprašyti sprendimuose LT1, LT2 ir LT3. 
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Drėgnų patalpų suskirstymas į „drėgnas” ir „šlapias” zonas su vandens  
ir/ar drėgmės atsiradimu
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Pasirinkite tinkamiausią sprendimą hidrozioliacijai ant grindų ir 
sienų įrengti visų rūšių pagrindams drėgnose patalpose

Sistemos siūlomi sprendimai atitinka reikalavimus ir normas, taikomus patikimai apsaugai nuo vandens ir drėgmės 
įsirengti drėgnose patalpose.

mira darbo vadovo rekomendacijos pateikia atitinkamus sprendimus atitinkamiems pagrindams apsaugoti..

Pasirenkant mira hidroizoliacijos sistemos siūlomus sprendimus, užsitikrinate drėgnų patalpų sandarinimo nuo drėgmės 
ir vandens darbų pagrįstumą dokumentais ir garantiją kokybiškai pagrindų apsaugai. 

Sprendimas LT1

Sprendimas LT2

Sprendimas LT3 - specialus sprendimas

1000g/m² mira 4400 multicoat sluoksnio pakanka šiems hidroizoliacijos reikalavimams ivykdyti. Gaunamas atsparumas 
vandens garams 35 GPa∙s∙m²/kg. Pilnai sukietėjus sudaromas 0,6 mm storio danagos sluoksnis.

Išorinės pastatų sienos iš vidaus ir sienos besiribojančios su šaltomis pa-
talpomis bei „šlapios“ zonos dengiamos 200 g/ m² mira 4410 vapourstop 
vienu grunto sluoksniu. Tada sienos turi būti padengtos 2x500 g/m² mira 
4400 multicoat. 

Tokia sistema duoda atsparumą vandens garams 134 GPa∙s∙m²/kg ir suda-
ro min 0,6 mm storio apsauginę dangą. Plotuose kur nėra gruntuojama su 
mira 4410 vapourstop, o iškart dengiama tik su 2x500 g/m² 4400 multicoat 
atsparumas vandens garavimui bus tik 35GPa∙s∙m²/kg.

2x500g mira 4400 multicoat naudojamas kartu su mira 4500 vapourmat audiniu. Pilnai sukietėjusios dangos storis min 
1mm. Atsparumas vandens garams 441 GPa∙s∙m²/kg (75/100 RH). 

Drėgmei jautriems sienų ir grindų pagrindams kur pastato gretutinės 
konstrukcijos nėra žinomos (pvz. ant jau esančių hidroizoliacinių dangų, 
remontuojamose patalpose) arba naujos statybos būsto/viešose patalpo-
se, kur numatoma intensyvesnė nuolatinė drėgmė ir yra aukštesni tam tikri 
reikalavimai kokybiškai apsaugai (nuomajamos patalpos, mokyklos, sporto 
salės, maudyklos, pirtys ir t.t.).

Drėgmei neitin jautrus paviršius, ant grindų ir sienų, 
visoje drėgnoje patalpoje 
(lengvas betonas, mūras, betonas, cementinis tinkas)

ir drėgmei jautrus sienos paviršius “šlapioje“ zonoje.
(gipso/mediniai paviršiai, gipsinis tinkas/blokeliai)

Hidroizoliacinės dangos/membranos atsparumo vandens garams, kai ji 
įrengiama ant drėgmei nejautrių pagrindų, specialių rekalavimų šalyje ne-
numatyta. Tačiau galioja statybų reikalavimas, kad sienų ir grindų pagrindai 
būtų apsaugoti nuo drėgmės, nebūtų galimybės pro juos įsigerti vandeniui, 
ir taip būtų apsaugotos gretutinės pastatų konstrukcijos.

Drėgmei jautrūs pagrindai, ant sienų ir grindų visoje 
patalpoje. 
(gipsiniai/mediniai paviršiai, gipsinio tinko/gipso blokeliai) 

Specialus hidroizoliacijos sprendimas– ant drėgmei  
jautrių grindų ir sienų pagrindų – nežinant pagrindo 
konstrukcijos ar esant didesniems reikalavimams

1 × 500 g 4400 multicoat/m²

1 × 500 g 4400 multicoat/m²
4500 vapourmat

1 × 200 g 4410 vapourstop/m²

2 × 500 g 4400 multicoat 

(1 × 200 g 4410 vapourstop/m²)

2 x 500 g 4400 multicoat/m²

GRINDYS

SIENA

GRINDYS

SIENA

GRINDYS

SIENA

1 × 500 g 4400 multicoat/m²

1 × 500 g 4400 multicoat/m²
4500 vapourmat

1 × 200 g 4410 vapourstop/m²

2 × 500 g 4400 multicoat 

(1 × 200 g 4410 vapourstop/m²)

2 x 500 g 4400 multicoat/m²

GRINDYS

SIENA

GRINDYS

SIENA

GRINDYS

SIENA

GRINDYS

SIENA

1 × 500 g 4400 multicoat/m²

1 × 500 g 4400 multicoat/m²



Sprendimas LT1 

 

Visos siūlės tarp statybinių plokščių 
ir skylės jose turi būti padengiamos 
armuojančiu audiniu taip pat kaip ir 
grindų/sienų kampai. 

Sandarinimui aplink santechnines 
jungtis naudokite savaime limpan-
čius manžetus mira seal manchet. 
Pagal vamzdžių diametrą parinkite 
tinkamiausio dydžio manžetą, 
prispauskite jį ant pagrindo aplink ir 
padenkite vienu mira 4400 multicoat 
sluoksniu.

Vamzdžius ir angas aplink reikia už-
sandarinti taip pat kaip ir aprašyme 
prieš tai.

Aplink vandens subėgimo trapus 
naudokite tam pritaikytus savaime 
limpančius mira seal manchet. 
Naudojantis atžymomis ant man-
žeto, išpjaukite skylę, maždaug 10 
mm mažesnę už trapo vamzdžio 
diametrą.

Užtepkite sluoksnį mira 4400 multi-
coat aplink manžeto baltus kraštus 
po audiniu. Įsitikinkite, kad multicoat 
persigėrė kiaurai per armuojantį 
audinį. Daugiau informacijos žr. 7psl.

Visą sieną padenkite tolygiu mira 
4400 multicoat sluoksniu. Tam 
naudokite trumpaplaukį volelį. 
Sandaudos apytiksliai lygios 500g/
m² vienam sluoksniui.

Kai pirmasis bus jau apdžiuvęs 
(palieskite pirštais), ant sienų antrąjį 
sluoksnį tepkite įstrižai pirmajam. 
Bendros sąnaudos pirmam ir antram 
sluoksniams kartu turi būti min 
1000g/m². 

Grindis padenkite tolygiu, min 500 g/
m² storio mira 4400 multicoat pirmu 
sluoksniu.

Kai pirmasis bus jau apdžiuvęs (gali-
ma vaikščioti), antrąjį grindų sluoksnį 
tepkite stačiai pirmajam. Bendros 
sąnaudos pirmam ir antram sluoks-
niams kartu turi būti min 1000g/m². 

Patikimesniam rezultatui gauti, 
mira safecoat armuojantis audinys 
ištisiniam plotui gali būti naudojamas 
tarp sluoksnių. Padenkite pirmą 
mira 4400 multicoat sluoksnį min 
500g/m², iškart įspauskite audinį ir 
nedelsiant užtepkite antrąjį sluoksnį 
ant audinio. Bendros 4400 multicoat 
sąnaudos turi būti min 1000g/m².

Hidroizoliacinės dangos tikslus džiū-
vimo laikas priklauso nuo patalpos 
temperatūros ir joje esančio oro 
santykinės drėgmės. Ant mira 4400 
multicoat plyteles klijuoti galima 
apytiksliai po 6 - 12 val. Naudojant 
mira safecoat armavimo audinį tarp 
sluoksnių, dangos džiūvimo laikas 
sutrumpėja.

Drėgmei nejautrus paviršius, ant grindų ir  
sienų, visoje patalpoje 

(lengvas betonas, mūras, betonas, cementinis tinkas)

Ant išorinės sienos iš vidaus ir 
sienos besiribojančios su šaltomis 
patalpomis tolygiu sluoksniu min 
200g/m² užtepkite gruntą mira 4410 
vapourstop.

Įgeriantys pagrindai kaip lengvas 
betonas, betonas ar tinkas turi būti 
gruntuoti su vandeniu praskiestu 
mira 4180 primer.

Kaip alternatyvą galima naudoti 10 
cm pločio savaime limpančią izolia-
cinę juostą mira sealband. 

Visuose kampuose ir sujungimuo-
se, tarp sienų ir grindų armuojanti 
audinio 100 mm pločio juosta 4526 
safecoat strip turi būti naudojama 
tarp mira 4400 multicoat sluoksnių. 
Juostą įspauskite į šlapią multicoat ir 
papildomai užtepkite antru mira 4400 
multicoat sluoksniu.

4 Žr. produktų apžvalgą psl. 12-13



Drėgmei jautrus paviršius ant grindų ir  
sienų visoje patalpoje 

(gipsiniai/mediniai paviršiai, gipsinio tinko/gipso blokeliai) 

Nugruntuokite sieną vienu mira 4410 
vapourstop sluoksniu minimum 
200g/m².

Visuose kampuose ir sujungimuo-
se, tarp sienų ir grindų armuojanti 
audinio 100 mm pločio juosta 4526 
safecoat strip turi būti naudojama 
tarp 4400 multicoat sluoksnių. 
Juostą įspauskite į šlapią multicoat 
ir papildomai užtepkite antru mira 
4400 multicoat sluoksniu. 

Kaip alternatyvą galima naudoti 10 
cm pločio savaime limpančią izolia-
cinę juostą mira sealband. 

Visos siūlės tarp statybinių plokščių 
ir skylės jose turi būti padengiamos 
armuojančiu audiniu taip pat kaip ir 
grindų/sienų kampai.

Sandarinimui aplink santechnines 
jungtis naudokite savaime limpan-
čius manžetus mira seal manchet. 
Pagal vamzdžių diametrą parinkite 
tinkamiausio dydžio manžetą, 
prispauskite jį ant pagrindo aplink ir 
padenkite vienu mira 4400 multicoat 
sluoksniu.

Vamzdžius ir angas aplink reikia už-
sandarinti taip pat kaip ir aprašyme 
prieš tai.

Aplink vandens subėgimo trapus 
naudokite tam pritaikytus savaime 
limpančius mira seal manchet. 
Naudojantis atžymomis ant man-
žeto, išpjaukite skylę, maždaug 10 
mm mažesnę už trapo vamzdžio 
diametrą.

Užtepkite sluoksnį mira 4400 multi-
coat aplink manžeto baltus kraštus 
po audiniu. Įsitikinkite, kad multicoat 
persigėrė kiaurai per armuojantį 
audinį. Daugiau informacijos žr. 7psl.

Sprendimas LT2

Visą sieną padenkite tolygiu mira 
4400 multicoat sluoksniu. Tam 
naudokite trumpaplaukį volelį. 
Sandaudos apytiksliai lygios 500gm² 
vienam sluoksniui.

Kai pirmasis bus jau apdžiuvęs 
(palieskite pirštais), ant sienų antrąjį 
sluoksnį tepkite įstrižai pirmajam. 
Bendros sąnaudos pirmam ir antram 
sluoksniams kartu turi būti min 
1000g/m².

Grindis padenkite tolygiu, min 500 g/
m² storio mira 4400 multicoat pirmu 
sluoksniu.

Kai pirmasis bus jau apdžiuvęs (gali-
ma vaikščioti), antrąjį grindų sluoksnį 
tepkite stačiai pirmajam. Bendros 
sąnaudos pirmam ir antram sluoks-
niams kartu turi būti min 1000g/m². 
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Patikimesniam rezultatui gauti, mira safecoat armuojantis audinys ištisiniam 
plotui gali būti naudojamas tarp sluoksnių. Padenkite pirmą mira 4400 mul-
ticoat sluoksnį min 500g/m², iškart įspauskite audinį ir nedelsiant užtepkite 
antrąjį sluoksnį ant audinio. Bendros 4400 multicoat sąnaudos turi būti min 
1000g/m².

Žr. produktų apžvalgą psl. 12-13

Hidroizoliacinės dangos tikslus džiūvimo 
laikas priklauso nuo patalpos tempe-
ratūros ir joje esančio oro santykinės 
drėgmės. Ant mira 4400 multicoat plyteles 
klijuoti galima apytiksliai po 6 - 12 val. 
Naudojant mira safecoat armavimo audinį 
tarp sluoksnių, dangos džiūvimo laikas 
sutrumpėja.
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Specialus hidroizoliacijos sprendimas – ant drėgmei 
jautrių grindų ir sienų pagrindų – nežinant pagrindo 
konstrukcijos ar esant didesniam drėgmės poveikiui 
ir aukščiausiems hidroizoliacijos reikalavimams

Sprendimas LT3 

Kiekvieną patalpos vidinį ir išorinį 
kampą padenkite 4400 multicoat 
naudojant armuojančio audinio man-
žetus. Esant įprastiems pagrindams, 
jų nereikia gruntuoti, užtenka švariai 
nuvalyti.

Visi sujungimai ir kampai tarp sienų 
ir grindų turi būti užsandarinti su 
savaime prilimpančia mira sealband 
juosta.

Užtepkite mira 4400 multicoat ant 
sienos apie metro pločio juosta tam 
naudojant dantytą glaistyklę. Dangos 
storis turi būti apie 500 g/m².

Uždenkite užteptą plotą su mira 
4500 vapourmat izoliacinio audinio 
juosta, jį užlenkiant ir įspaudžiant į 
kampą. Užlaida tarp audinio juostų 
turi būti ne mažesnė nei 5 cm. 

Priklijuokite sekančias izoliacinio 
audinio juostas. Nepamirškite užtepti 
4400 multicoat ant jau užklijuoto 
audinio užlaidos.

Izoliacinė juosta mira 4500 vapour-
mat taip pat gali būti suklijuota be 
užlaidų, atitaikant kraštą prie krašto. 
Tada reikia sujungimus užsandarinti 
su 10 cm savaime limpančia mira 
sealband juosta.

Kad izoliacinis audinys vapourmat 
gerai priliptų prie pagrindo, reikia 
braukant su plačia lygia glaistykle 
jį prispausti ir išlyginti susidariusias 
audinio raukšles. Itin krupščiai tai 
atlikite ties visais sujungimais.

Aplink vamzdžius ir jungtis sandar-
inkite su savaime prilimpančiais 
manžetais, juos pilnai padengiant 
mira 4400 multicoat sluoksniu.

Izoliaciniu audiniu 4500 vapourmat 
padenkite visa sienų ir grindų plotą, 
užleidžiant audinį ant audinio ir te-
pant mira 4400 multicoat kaip klijus 
500 g/m² storio sluoksniu.

4500 vapourmat atidžiai įspauskite, 
išlyginkite braukant su lygia plačia 
glaistykle kol neišdiuvusi 4400 mul-
ticoat danga, kad izoliacinis audinys 
gerai priliptų.

4500 vapourmat reikia klijuoti ir 
aplink vandens trapą, iškerpant skylę 
audinyje pagal trapo kraštus. 

Aplink vandens subėgimo trapus 
naudokite tam pritaikytus savaime 
limpančius mira seal manchet. 
Naudojantis atžymomis ant man-
žeto, išpjaukite skylę, maždaug 10 
mm mažesnę už trapo vamzdžio 
diametrą.

Užtepkite sluoksnį mira 4400 multi-
coat aplink manžeto baltus kraštus 
po audiniu. Įsitikinkite, kad multicoat 
persigėrė kiaurai per armuojantį 
audinį. Daugiau informacijos žr. 7psl.

Baigiant visą sienų paviršių paden-
kite ištisiniu mira 4400 multicoat 500 
g/m² storio sluoksniu. 

Visą grindų plotą, ant pakloto 
audinio ir sumontuotų manžetų, taip 
pat padenkite ištisiniu mira 4400 
multicoat 500 g/m² storio sluoksniu.

4400 multicoat apytikslis džiūvimo 
laikas prieš pradedant klijuoti plyte-
les yra 6 - 12 val, priklausomai nuo 
temperatūros ir santykinės drėgmės 
patalpoje.

Žr. produktų apžvalgą psl. 12-13
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Manžeto prijungimas prie visų tipų užspaudžiamų trapų. Manžetas turi būti įmontuotas 
į kiekvieną trapo skylę pagal diametrą

Sandarinimas aplink trapus

Rekomendacijos kampinio trapo sandarinimui (4592 seal manchet A)

Rekomendacijos paprasto trapo sandarinimui (4594 seal manchet B)

Rekomendacijos trapo palei sieną sandarinimui (4596 seal manchet C)

mira seal manchet – universalūs manžetai, tinkami naudoti sandarinimui 
aplink visų tipų plastikinius ir metalinius, užspaudžiamus arba priklijuojamus 
vandens subėgimo trapus. Prieš montuojant manžetus klijuojama jungtis turi 
būti nuriebalinta ir pašlifuota geresniams sukibimui užtikrinti. 

Užspaudžiamo subėgimo trapo montavimas - žr. į žemiau pateiktą iliustraciją, 
kur parodyta kaip manžetas turi būti montuojamas. 

Svarbu, kad manžetai kuo glaudžiau priglustų ir kuo labiau atitiktų trapų 
formą. 

Ant medinių pagrindų įrengtas vandens subėgimo trapas turi tiesiogiai jungtis 
su pačia plokšte. Tinkamam įrengimui vadovaukitės trapo gamintojo instruk-
cija. 

Jafo. 

membrana
sandarinimo 
žiedas

tarpinė

vamzdis

Joti.

membrana
sandarinimo 
žiedas

tarpinė
vamzdis

Blücher. 

membrana
sandarinimo 
žiedas

vamzdis

Purus. 

membrana
sandarinimo 
žiedas

vamzdis

Žr. produktų apžvalgą psl. 12-13
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12 mm

ca. 25 mm

12 mm

ca. 25 mm

12 mm

ca. 25 mm

12 mm

ca. 25 mm

Saugios ir stabilios medinių grindų konstrukcijos, grindų  
išlyginimas ir nuolydžio formavimas ant betoninio pagrindo ir t.t.

Mediniai pagrindai turi būti nuvalyti ir švarūs bei 
nugruntuoti su mira 4180 primer koncentratu.

Trapas turi būti sumontuotas tinkamame aukštyje 
įvertinus ruošiamo lieti lyginamojo sluoksnio storį 
(min.storis 12mm) tam, jei reikia, papildomai nau-
dojant prailginimo žiedus ir/ar movas.
*Tas pats principas galioja 5vairaus dizaino tra-
pams. Vadovaukitės trapo gamintojo montavimo 
rekomendacijomis.

mira uninet armavimo tinklas yra tvirtinamas su 
maždaug 25mm užleidimu ir baigiasi ties trapo 
kraštu. Kai naudojami šildymo kabeliai, uninet turi 
būti nuleistas ant žemės. Tinklas tvirtinamas prie 
grindų su kabėmis.

Mediniai pagrindai turi būti pritaikyti plytelių klojimui taip, kad konstrukcija liktų stabili, nejudėtų ir nebūtų sugadinta  
veikiant drėgmei. Savaime išsilyginantis grindų mišinys mira X-plan su fibropluoštu naudojamas kartu su armavimo  
tinklu uninet užtikrina grindų paviršiaus stabilumą ir paruošia pagrindą plytelių klijavimui su sąlyga, kad atstumai tarp 
medinių tašų yra ne rečiau nei kas 600mm. X-plan taip pat tinkamas nuolydžiui formuoti bei betono grindų galutiniam 
lyginamąjam sluoksniui lieti. 

Atsižymėkite aukščio ribas/žymes teisingam 
aukščiui tiek plokštumos lyginimui tiek nuolydžio 
darymui.

Plokštumos lyginimui 25kg x-plan sumaišomas 
su apytiksliai 4,5l vandens. Liejant grindis su el. 
šildymo kabeliu, sluoksnis dengiantis el.kabelius 
turi būti ne maziau nei 5mm storio virš kableių. 
Įrengiant vandeniu šildomas grindis, sluoksnis virš 
vamzdžių turi būti min. 1/10 atstumo tarp vamz-
džių (pvz. atstumas tarp vamzdžių 200mm=20mm 
x-plan sluoksnis virš vamzdžių).

x-plan grindų mišinys yra tinkamas nuolydžiui 
formuoti ne tik ant medinių, bet ir betoninių ar pan. 
pagrindų. Tam 25kg x-plan turi būti sumaišoma su 
maždaug 4l vandens. Galutinis nuolydis formuo-
jamas kai sluoksnis jau yra apdžiūvęs, bet pilnai 
nesukietėjęs (po 60-90min).

Ant grindų montuojamiems klozetams ir bide 
pastatyti reikia numatyti vietą min 300 x 400mm 
iš anksto. Šiame plote nekloti šildymo kabelių ir 
vamzdžių.

Kai vandens šildymo vamzdžiai tvirtinami ant 
frezuotų drožlių/EPS plokščių šilumai tolygiai 
paskirstyti, visas grindų plotas virš vamzdžių turi 
būti padengtas armavimo tinklu mira uninet, tvirtai 
prikabintu prie pagrindo.

Kai vandens šildymo vamzdžiai tvirtinami ant beto-
ninio ar pagrindo iš plokščių, turi būti naudojamos 
”tvirtinimo juostos” ar specialūs laikikliai. Ant 
plokščių tvirtinamas armavimo tinklas mira uninet 
turi dengti visą grindų plotą ir gali būti tvirtinamas 
tiesiogiai prie medinio pagrindo, jei pačios plokš-
tės nėra pritvirtintos patikimai. Uninet dedamas 
tiesiogiai ant šildymo vamzdžių. Ant betoninių 
pagrindų uninet armavimo tinklas rekomenduoja-
mas naudoti, bet nėra būtinas. 

Pateiktos šildomų grindų įrengimo rekomendacijos yra sukurtos remiantis šildymo kabelių/vamzdžių tiekėjų instrukcijomis.

12 mm

12 mm

ca. 25 mm

*
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Kaip ant sienų ir grindų suklijuoti plyteles

Žr. produktų apžvalgą psl. 12-13

Plytelių klijus užtepkite ant sienos/grindų su lygiąja 
mentelės puse, paskleiskite juos tolygiai, stipriai 
prispaudžiant ir įtrinant. 

Dantytąja mentele braukite per plytelių klijus. 
Mentelės griovelių dydį pasirinkite priklausomai 
nuo plytelių kokybės ir pagrindo savybių.

Atsargiai įspauskite ir pasukiokite plyteles ant 
sienos/grindų, išteptų klijais, kad jos kuo geriau 
priliptų. Išlaikykite tiesias vertikalias ir horizonta-
lias linijas naudodami kryželius ir juostą plytelių 
eilėms žymėti. Plytelių eilės tiesumą ir vertikalumą 
patikrinkite su gulsčiuku.

Reguliariai patikrinkite ar gerai priklijuojamos 
plytelės.
Nuimkite plytelę ir pažiūrėkite, ar klijai tolygiai ir 
pilnai paskleisti visame paviršiuje.

Siūlių tarpų glaistymas ant grindų ir sienų vykdo-
mas tik tada, kai plytelių klijai sukietėja. Glaistas 
paskirstomas gumine mentele ar glaistykle, 
braukiant įstrižai virš siūlių iki tol, kol jos pilnai 
užsipildo.

Kai siūlių glaistas sutvirtėja, bet dar pilnai nesukie-
tėja, su šiurkščia, sudrėkinta trintuve pašalinamas 
glaisto perteklius.

Su šlapia kempine nuvalomos plytelės, užtrina-
mas siūlių glaistas ir taip suformuojamas lygus jo 
paviršius.

Netyčia paliktiems suketėjusiems siūlių glaisto 
likučiams ir spalvų pėdsakams valyti ne anksčiau 
kaip po 2 dienų naudojamas valiklis mira 7120 
ceramic cleaner.

Siūlės ir tarpai, kur gali būti judėjimas, užsandari-
nami elastingu silikonu. Papildomos informacijos 
žr. 10 psl.
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Silikoniniai sujungimai 
Silikoninis hermetikas sujungimams sandarinti naudo-
jamas vietose kur galimas konstrukcinis judėjimas tarp 
medžiagų. Dažniausiai silikoninis hermetikas naudojamas: 
ant naujo betono, kompensacinėms siūlėms, vidiniams 
kampams užpildyti, 

skirtingų medžagų sandūrose pvz. aplink vonios kraštus, 
dušo sieneles, durų ir langų rėmus, durų slenksčius.

Silikoninis hermetikas nėra pati tinkamiausia priemonė 
naudoti sandarinimui kampuose tarp sienų ir grindų, išti-
siniams plotams ant stabilių pagrindų.  

Tvirtinimai, reikalaujantys gręžimo į pagrindą ir pažei-
džiantys hidroizoliacinės dangos vientisumą, “šlapiose” 
zonose yra vengtini. Drėgnose zonose tvirtinimų skylės 
turi būti užsandarinamos su silikoniniu hermetiku mira 
supersil. Visi tvirtinimai turi būti atliekami į tvirtą pagrindą. 
Esant sienų ir grindų konstrukcijai iš statybinių/gipso/me-
džio plokščių visi tvirtinimai turi būti atliekami į sustiprin-
tas jų dalis, o ne tik į pačias plokštes. 

Papildoma informacija

Kada hidroizoliacinė danga gali būti den-
giama ant betono, tinko ir pan. paviršių 
Dažniausiai Santykinė drėgmė (SD) % parodo kada 
hidroizoliacinė danga turi būti dedama. Tikslius skaičius 
sunku įvardinti. Todėl, kad išvengtumėte neigiamų pase-
kmių, kai SD viršija normą, mes siūlome:

Kai gruntuojant ar dengiant hidroizoliaciją pagrindas 
sugeba sugerti ir išdžiovinti paviršių, laikoma, kad sąlygos 
dengti hidroizoliacijai yra tinkamos, o pagrinde jau esanti 
drėgmė gali pasišalinti ir priešinga kryptimi. Ši sąlyga 
negalioja betoniniams ir pan. mineraliniams pagrindams, 
kuriuose drėgmė kyla kapiliarais. 

Apsaugai nuo kapiliarinės drėgmės per betoną ir kitus pan. 
mineralinius paviršius įrengti naudojama mira 4650 aquas-
top flexible – elastinga hidroizoliacinė difuzinė danga. 

Hidroizoliacinė danga apsaugai nuo  
kapiliarinės drėgmės

Greitas grindų įrengimas drėgnose  
patalpose

Išlyginus grindis su mira 6998 betomix, hidroizoliacinę 
dangą patalpose galima įrengti per kelias valandas. 

6998 betomix yra cementinis, greitai kietėjantis, drė-
gmei atsparus betono mišinys. Naudojamas betonuoti ir 
remontuoti, kaip pagrindas prieš dengiant hidroizoliacinę 
dangą. 

Liejamas 20-80mm storio sluoksniu, sunaudojimo laikas 
60 min., sąnaudos1,9kg/m²/mm.

Maždaug po 3 val galima dengti su mira 4400 multicoat. 

Paviršių ištrupėjimai ir skylės turi būti 
užtaisomos pirmiausiai

Ištisinis tinkavimas turi būti atlieka-
mas naudojant plačią trintuvę

Lengvo betono, tinko ir betoninio pavir-
šiaus tinkavimas su mira 6810 cemplaster
6810 cemplaster yra cementinis, drėgmei atsparus tinkas 
naudojamas sienoms lyginti ir skylėms užtaisyti. Gali būti 
dengiamas 2-10mm storio ištisiniu sluoksniu arba 20-
30mm gylio įdubimams užtaisyti. 

Nuolydžiui formuoti, pvz. link trapo nubėgimui, mira x-plan, sumaišytas su 
mažesniu vandens kiekiu, gali būti naudojamas arba mira 6950 expres greitai 
kietėjantis remonto mišinys.

Betoninių pagrindų lyginimas ir nuolydžio 
formavimas

Tvirtinimai:
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Plytelių remontas 

Išgremžkite ir pilnai pašalinkite siūlių tarpų glaistą 
aplink remontuojamą plytelę. Stenkitės nepažeisti 
hidroizoliacinės dangos. 

Padarykite horizontalią ir vertikalią įpjovą plytelėje. 
Pjūvio gylis turi būti maks. plytelio storio.

Su kaltu ar plokščiu atsuktuvu atsargiai atplėškite 
plytelę dalimis. Stenkitės nepažeisti hidroizoliaci-
nės dangos. 

Nuvalykite klijus ir glaisto likučius nuo paviršiaus 
ir plytelių kraštų. Įrankį naudoti atsargiai, kad 
nepažeisti membranos. 

Naują plytelę įklijuokite naudojant mira 3230 
superrapidfix. Klijus tepkite ant plytelės vidinės 
pusės, taip, kad jie pilnai padengtų ją visą vienodu 
storiu iki pat kraštų. Nedėkite per storo sluoksnio, 
nes gali būti sunku plytelę įspausti į vietą. 

Užtaisykite galimus pagrindo pažeidimus su ply-
telių klijais mira 3230 superrapidfix. Neužtepkite 
jų perdaug, nei reikia pagrindui išlyginti, palikite 
vietos hidroizoliacinei dangai ir plytelių klijams. 

Įspauskite plytelę į vietą lygindami su esančiomis 
aplinkui. Geriau, kad būtų užtepta mažiau klijų nei 
per daug tam, kad būtų lengviau sulyginti su visa 
siena. 

Užtepkite sluoksnį mira 4400 multicoat ant viso re-
montuojamo ploto. Itin krupščiai tepkite multicoat 
remontuojamos zonos kraštuose. 

Kai plytelių klijai sukietėja, tarpai aplink glaistomi 
kaip įprastai. Įspėjame, kad vienodos spalvos bet 
kitų gamybos partijų glaistas gali turėti skirtingą 
atspalvį.
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Produktai naudojami hidroizoliacijos sitemoje 

mira 4526 safecoat juosta 0,1x25m
Fibroaudinio armavimo juostelė skirta sandarinti plokščių sujungimus, grindų/sienos kam-
pus, ir ten, kur susiduria skirtingų medžiagų paviršiai, ant drėgmei jautrių pagrindų.

mira 4564 sealband 0,06x15m
Savaime limpanti butilo izoliacinė juosta padengta difuzine tankia medžiaga, skirta plokš-
čių sujungimų ant sienų ir grindų/sienos kampų sandarinimui. Rekomenduojama naudoti 
ant drėgmei jautrių paviršių drėgnose patalpose (gipso, medinių plokščių ir pan.).

mira seal corner
vidinių ir išorinių kampų ruošiniai skirti sandarinimui patalpų grindų/sienų kampuose. 

mira pipe seal manchet 
Vamzdžių sandarinimo manžetas 100 × 100mm, 150 × 150mm, 200 × 200mm.
Savaime limpantis butylo manžetas padengta difuzine tankia medžiaga. Skylės diametras 
nuo 8-160mm.

mira 4550 seal manchet
Trapo manžetas 400 × 400mm 
 
Savaime limpantis butylo manžetas padengtas absorbuojančiu fibroaudiniu su kraštais, 
pritaikytais geresniam sukibimui su vandens izoliacijos membrana. Vamzdžio diametrui 
nuo 0-200mm.

4592 seal manchet A 380 × 380 × 60mm
Forminis manžetas kampiniam trapui užsandarinti kairiame ir dešiniame kampe „prie 
sienos”.

4594 sealmanchet B 200 x 1400mm 
Prilipdomas manžetas trapui užsandarinti, su užlaida iki sienos. 

4596 seal manchet C 200 × 1200 × 60mm
Forminis manžetas trapui užsandarinti prie sienos/kampuose su paruoštais užlenkimais. 
Tinkamas tiek kairiems tiek dešiniems sienos kampams ir trapams.

mira 4410 vapourstop
Tepama apsauga nuo vandens garų prasiskverbimo į pagrindus. Naudojama kartu su mira 
4400 multicoat, kur reikia papildomos apsaugos nuo vandens garų, drėgnos patalpos 
hidroizoliacijos sistemoje. Kiekį ir naudojimo instrukcijas rasite sistemos brėžiniuose.

mira 4400 multicoat
Tiršta, paruošta naudoti vandeniui nepralaidi polimerinė membrana. Naudojama viena 
arba sprendimuose kartu su 4410 vapourstop ar 4500 vapourmat. Išeigą ir naudojimo ins-
trukcijas rasite hidroizoliacijos sistemos brėžiniuose. Pagrindinis hidroizoliacijos sitemos 
produktas.

mira 4500 vapourmat 25 × 0,63m 
Izoliacinis audinys naudojamas apsaugai nuo garų ir vandens, hidroizoliacinės sistemos 
sprendimuose kur yra drėgmei jautrus pagrindas ir reikalinga padidinta apsauga dėl inten-
syvios eksploatacijos, pvz. mokyklų, sporto salių dušai ir pan. 

mira safecoat fibre cloth 1m × 10m
Fibropluoštinis armuojantis audinys naudojamas “armavimui” kartu su mira 4400 multicoat 
sandarinimo membrana pagal hidroizoliacijos sistemos sprendimus ant ištisinių grindų 
plotų.
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Daugiau informacijos apie produktus rasite www.mira.lt

Produktai naudojami hidroizoliacijos sitemoje 

mira 4180 primer
Naudojamas dulkių surišimui kaip gruntas ir geresniam sukibimui ant įgeriančių pagrindų 
užtikrinti bei išankstiniam statybinių plokščių paruošimui- impregnavimui prieš tinkuojant/
glaistant, dengiant drėgnų patalpų hidroizoliacijos membraną ir t.t. Tepama teptuku ant 
porėto paviršiaus optimaliam sukibimui užtikrinti. 

mira 3100 unifix, pilki
Elastingi plytelių klijai. Plastiški ir lengvai padengiami. Neleidžia plytelėms slysti. Atsparūs 
vandeniui ir šalčiui. Vidaus ir išorės darbams.

Klasė pagal EN 12004:2008: C2T  
Rekomenduojami hidroizoliacijos sprendimams LT1 ir LT2

mira 3110 unifix, balti pilki
Elastingi ir stipriai klijuojantys plytelių klijai. Tinkami natūraliam akmeniui, mozaikai ir 
plytelėms klijuoti be rizikos pakeisti spalvą. Atsparūs vandeniui ir šalčiui. Vidaus ir išorės 
darbams.

Klasė pagal EN 12004:2008: C2T S1 
Rekomenduojami hidroizoliacijos sprendimams LT1 ir LT2

mira 3130 superfix, balti
Superelastingi plytelių klijai labai stipriai prisiklijuojantys prie daugumos paviršių. Tinkami 
visų rūšių plytelėms ir natūraliam akmeniui be rizikos pakeisti spalvą. Atsparūs vandeniui 
ir šalčiui. Vidaus ir išorės darbams.

Klasė pagal EN 12004:2008: C2TE S2  
Tinkami visiems hidroizoliacijos sprendimams. Ypač rekomenduojami sprendimui LT3.

mira Z-FIX, balti
Superelastingi ir lengvi plytelių klijai. Dengia 30 % didesnį plotą nei tradiciniai, todėl pui-
kiai tinka didesnės apimties darbams -klijus lengviau užtepti ir jie geriau prilimpa prie pa-
grindo. Tinka šildomoms grindims. Atsparūs vandeniui ir šalčiui. Vidaus ir išorės darbams.

Klasė pagal EN 12004:2008: C2TE S2 
Rekomenduojami hidroizoliacijos sprendimams LT1, LT2 ir LT3.

mira mastic, 0-5mm tarpams
Cementinis, smulkus siūlių glaistas, lengvai naudojamas ir valomas. Tinkamas 0-5 mm 
pločio tarpams tarp plytelių glaistyti ant grindų ir sienų.

Klasė pagal EN 13888 CG2

mira supercolour, 2-10mm tarpams
Cementinis, elastingas, gerai atstumiantis vandenį ir purvo apnašas siūlių glaistas su pa-
greitintu kietėjimu. Dėl lengvos priežiūros ir valymo ypač rekomenduojamas naudoti drė-
gnose patalpose. Glaistas su padidintu sukibimu prie plytelių. Gaminamas 30-ies spalvų.

Klasė pagal EN 13888 CG2 WA

mira rustic, 3-15mm tarpams
Cementinis, grubesnės frakcijos siūlių glaistas, lengvai naudojamas ir gerai nuvalomas. 
Tinkamas 3-15 mm pločio tarpams tarp plytelių glaistyti ant grindų ir sienų. Vidaus ir 
išorės darbams.

Klasė pagal EN 13888 CG2

mira supersil
Neutraliai kietėjantis sanitarinis silikonas. Tinkamas naudoti ir ant natūralaus akmens be 
rizikos palikti spalvos žymes. Atstumiantis bakterijas ir pelėsį. Bekvapis, berūgštinis. Sili-
kono spalvos atitinka siūlių glaistų spalvas.

mira S2 rondel brochure

mira S2 rondel datablade

mira S2 rondel brochure

mira S2 rondel datablade
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Plytelių paviršiaus priežiūra

Sudrėkinkite paviršių vandeniu ir
nuvalykite valikliu.

Neglazūruotas plyteles valykite 7130
alyva.

Nuvalykite visų rūšių neglazūruotų,
klinkerio, gamtinio akmens plytelių,
skirtų grindims, paviršius 7210
keramikinio paviršiaus valikliu.

Valiklį gerai įtrinkite į paviršių, kad
nuvalytumėte plyteles ir tarpus tarp 
jų.

Praėjus 4-12 valandų, plyteles  
nuvalykite 7210 valikliu, skirtu  
pašalinti alyvos perteklių.

Glazūruotas plyteles, poliruotą
marmurą ir t.t. tiek sausose tiek ir
drėgnose patalpose valykite 7220
dezinfekuojančiu valikliu.

Kai medžiaga atliks savo paskirtį,
nuvalykite ją ir nuplaukite paviršių
vandeniu. Tada visi nešvarumai,
užpildo pėdsakai ir valiklio me-
džiagos pėdsakai bus nuvalyti nuo 
plytelių paviršiaus. Jeigu reikia valyti 
didesnį plotą, naudokitės vandeniniu 
dulkių siurbliu.

7220 sanitarinis valiklis taip pat labai
tinka valyti vonias, kriaukles, unita-
zus ir kitą santechnikos įrangą.

Pirminis valymas
7110 pagrindinis valiklis
7120 keramikinių plytelių valiklis

Pagrindinis valymas
7130 keramikinio paviršiaus
valymui skirta alyva

Priežiūra
7210 keramikinių plytelių valiklis
7220 dezinfekuojantis valiklis

Ieškokite informacijos specialioje brošiūroje: Mira keramikinių, klinkerio ir gamtinio akmens plytelių priežiūra.
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Pagrindiniai reikalavimai. Lietuvos funkciniai reikalavimai skystoms  
tepamoms hidroizoliacinėms priemonėms drėgnų patalpų sienų ir grindų 
sandarinimui. ETAG 022.

Nr. Produkto charakteristika Įvertinimas 
“Savybė 
(parametras) 
nenustatyta”

Tikrinimo ir 
vertinimo 
metodai

Nacionaliniai reikalavimai mira bandymai

Esminiai reikalavimai 2 Saugumas gaisro atveju

1 Reakcija į ugnį Ne 2.4.1 Euroklasė F ar Ffl Euroklasė F

Esminiai reikalavimai 3 Higiena, sveikata ir aplinka

2
Pavojingų medžiagų  
išskyrimas

Ne 2.4.2
Neturi būti kenksmingų 
medžiagųa

Atitinka

3 Garų pralaidumas Ne 2.4.3 Z min. 35GPa*s*m²/kg
Žr. Hidroizoliacijos  
sprendimas psl. 3 

4 Atsparumas drėgmei 2.4.4

Vandens nepralaidumas Ne 2.4.4.1 Sandarus
Atitinka prie 1000g/m²  
4400 multicoat

Atsparumas deformaciniams 
įtrūkimams

Taip 2.4.4.2
Vertinimo kategorija 1 
(0,4mm)

Atitinka prie 1000g/m²  
4400 multicoat

Sukibimo stipris Ne 2.4.4.3
Vertinimo kategorija 2 
(>0,5MPa)

Atitinka

Atsparumas įbrėžimams Taip 2.4.4.4
Taikoma tik dangai, kaip galu-
tiniam ir užbaigtam paviršiui 

Netaikoma

Siūlių sandarinimas Ne 2.4.4.5 Sandarus esant 2 mm Atitinka

Vandens nepralaidumas 
aplink prasiskverbimus  
(bandymas vandens stulpu)

Ne 2.4.4.6 Sandarus Atitinka

Esminis reikalavimas 4 Sauga naudojant

5 Slidumas Taip 2.4.5
Taikoma tik dangai, kaip 
galutiniam ir užbaigtam 
paviršiui

Netaikoma

Bendrieji klausimai, susiję su tinkamumu naudoti

6 Ilgalaikiškumas 2.4.6

Atsparumas temperatūrai Ne 2.4.6.1
Vertinimo kategorija  
2 >0,5 MPa 

Atitinka

Atsparumas vandeniui Ne 2.4.6.2
Vertinimo kategorija  
2 >0,5 MPa

Atitinka

Atsparumas šarmams Ne 2.4.6.3
Vertinimo kategorija  
2 >0,5 MPa

Atitinka

Atsparumas cheminėms 
medžiagoms

Taip 2.4.6.4 Netaikoma Netaikoma

Atsparumas organinėms 
medžiagoms

Taip 2.4.6.5 Netaikoma Netaikoma

Atsparumas mechaniniam 
nusidėvėjimui

Taip 2.4.6.6
Taikoma tik dangai, kaip galu-
tiniam ir užbaigtam paviršiui

Netaikoma

7 Priežiūra 2.4.7

Valymas Taip 2.4.7.1
Taikoma tik dangai, kaip galu-
tiniam ir užbaigtam paviršiui

Netaikoma

Remontas Taip 2.4.7.2 Remontuojama Atitinka

Storis Ne 2.4.7.3 Bendras storis min. 0,6mm
Atitinka prie 1000g/m² 4400 
multicoat

Taikymas Ne 2.4.7.4 Tinkamas
Atitinka, dokumentacija pagal 
ETA Danija
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Atstovas:

mira ehitusmaterjalid OÜ
Tel. +372 679 0670
Fax +372 679 0671
www.mira.lt, info@mira.ee

NAVERVEJ 13   •   DK-4000 ROSKILDE    •    TLF. 46 75 58 00

•  Hidroizoliacija patalpose 

•  Grindų lyginimas 

•  Plytelių klijavimas

•  Siūlių glaistymas

•  Plytelių remontas ir priežiūra

mira pateikia išsamią ir suprantamą informaciją apie 
produktus ir technologijas tiek profesionalams, tiek pa-
tiems norintiems pasidaryti. Visi mira produktai tiekiami 
patogiose raudonai baltose pakuotėse su išsamiomis 
instrukcijomis kaip teisingai atlikti darbą.

Platinimas ir konsultacijos
mira produktais statyboms ir namams prekiaujama dau-
gelyje statybinių medžiagų parduotuvių visoje Lietuvoje. 
Įgaliotieji atstovai, kaip ir mira darbuotojai, visada suteiks 
informaciją apie produktus ir jų panaudojimą. 
Apsilankykite www.mira.eu.com arba www.mira.lt ieškant 
išsamios informacijos apie produktus ir tinkamą jų nau-
dojimą. 

Sertifikatas
Prašome užpildyti žemiau pateiktą anketą, nurodant 
informaciją apie save, darbo objektą ir pritaikytus hidroi-
zoliacijos sistemos sprendimus. Tai dalis dokumentacijos, 
pateikiamos Klientui ir naudojamos darbų kokybės garan-
tijai užtikrinti ateityje.

Data:      
 

Parašas:
      

LT 1    

 

LT 2     

 

LT 3     

 

Projektas:     
 
Pavadinimas      
 
 
Adresas      
 
 

Darbus atliko:

Vardas, Pavardė      
 
 
Įmonė      
 

www. .lt
NAVERVEJ 13   •   DK-4000 ROSKILDE    •    TLF. 46 75 58 00

Pažymėkite pritaikytą hidroizoliacijos sistemos sprendimą:


