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Zilā platība ir vienmēr mitrā zona. Ja dušas kabīne ir norobežota ar 25 cm „spārniem”, tas ir norobežojums. Dušas kabīne bez ‘spārniem’ tiek 
uzskatīta par mitro zonu ar 80 cm x 50 cm pie sienas. Mazgājamā ierīce bez dušas+50 cm tiek uzskatīta par mitro zonu. Visa grīdu platība vienmēr 
ir mitrā zona. Traps uz grīdas ir ar kritumu uz ieplaku. Kā veidot kritumu, skat. 8 lpp.. 
Nelielas mitras telpas, kas mazākas par 3.25 m vai kuru sienu garums ir 130 cm vai mazāk, tiek vienmēr uzskatītas par mitro zonu. 

Zonas sadalījums ar dušu fiksētām aptverošām sienāmZonas ar vannu/vai dušu sadalījums
(Baltā siena mitrajai zonai)
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Optimāli garantēts rezultāts, izmantojot mira CE sertificētas 
sistēmas risinājumus mitru telpu izveidei un flīzēšanai
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Mitrās telpas zonas sadalījums pēc ūdens/mitruma iedarbības.

Piemērojot mira CE sertificētas mitru telpu sistēmas, atrastie 
risinājumi ir saskaņā ar zināmajiem Eiropas būvniecības tiesī-
bu aktiem par ūdens izolāciju mitrās telpās.

Šīs projektēšanas un montāžas pamatnostādne ir atrunāts 
un sertificēts risinājums pareizi risinātam drošības jautā-
jumam mitrās telpās mājokļos un sabiedriskajās telpās. 
Pamatnostādne ir dabīgā akmens un keramikas flīžu izklā-
šana mitrās un sausās ēkas daļās. 

Projektējot mitras telpas un citas platības ar intensīvu 
ūdens iedarbību, kā, piemēram, lielās virtuvēs, vannas 
istabas telpās un rūpniecības ēkās, pārsvarā iesakām 
izmantot mira 4650 aquastop flexible. 

Ūdens mitrumizturība ar optimālu  
materiāla pielietojumu
Galvenais produkts miras CE sertificēto mitru telpu 
konstrukcijā ir šķidrā membrāna mira 4400 multicoat, kas 
ir izstrādāts lietošanai mitrās telpās, kā arī uz sausām 
virsmām. Membrāna tiek pielietota gatavā veidā. 4400 
multicoat nodrošina optimālu aizsardzību pret ūdens 
iesūkšanos ar minimālu materiāla daudzuma pielietojumu 
(no1 kg uz m²)

•  Mitru telpu membrānas minimāls pielietojums 
nodrošina labāku kopējo ekonomiju

•  Vienas komponentes mitras telpas membrāna 
nodrošina mazāk kļūmju iestrādē un mazāk  
atkritumu

•  Elastīga membrāna nodrošina augstāku drošības 
pakāpi  

mira mitru telpu sistēma- pilns  
materiālu sortiments
mira CE sertificētā mitro telpu sistēma ir balstīta uz pilnīgi 
un pamatīgi pārbaudītu sortimentu, kas satur visus ne-
pieciešamos materiālus un produktus, kas nepieciešami 
mitru telpu izklāšanai ar flīzēm.

Hidroizolācijas pārklājumu komplektā ietilpst dažādi  
produkti, kur mira 4400 multicoat ir pamatprodukts  
visiem risinājumiem. Pārējie produkti, piemēram, 4410 
vapourstop, 4500 vapourmat, šķiedru manšetes u.c. ir 
aprakstīti apstiprinātajās konstrukcijās LV1, LV2 un LV3 
šajā brošūrā. 

ETAG 022: ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu 
komplekts mitru telpu grīdām un/vai sienām
Šis virsraksts ir balstīts uz Eiropas Būvizstrādājumu 
direktīvas (CPD) 6 pamatprasībām, kuras tiek īstenotas 
visās Eiropas Kopienas valstīs. mira mitru telpu izklājums 
ir izstrādāts un ir saskaņā ar CPD, kā norādīts ETAG 022 
ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu komplektiem uz mitru 
telpu grīdas un/vai sienām. mira mitru telpu izklājumus 
izmanto uz virsmām-gan mitrām, gan sausām, kā apraks-
tīts šajā brošūrā. 
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Izvēlieties pareizo membrānas izklājumu sienām un grīdai  
mitrās telpās visa veida virsmām

Izklājumi atbilst prasībai, lai veidotu drošu risinājumu pret ūdeni un mitrumu mitrās telpās. mira montāžas ieteikumi 
nodrošina piemērotu risinājumu attiecīgām virsmām. 

Izvēloties miras apstiprinātus membrānas risinājumus, jūs nodrošināt dokumentāciju virsmas ūdensnecaurlaidībai un 
pārklājuma kvalitātes nodrošināšanai.

Konstrukcija LV1

Konstrukcija LV2

Konstrukcija LV3- speciāls izklājums

1000 g/m² multicoat atbilst ūdensnecaurlaidības prasībām. Ūdens tvaika pretestība 35 GPa∙s∙m²/kg. Pilnīgi sacietējušas 
membrānas biezums 0.6 mm.

Ārsienas un sienas, kas nodala aukstas telpas, un mitrās zonas pārklāj ar 
200 g 4410 vapourstop uz m2. Pēc tam šo sienu pārklāj ar 2 x 500 g 4400 
multicoat. Šis izklājums nodrošina ūdens tvaika difūzijas pretestību 134 
GPa∙s∙m²/kg un membrānas biezums ir min.0.6 mm. Platības, kuras nav  
apstrādātas ar mira 4410 vaporstop, bet tikai ar 2 x 500 g 4400 multicoat 
būs ar ūdens tvaiku pretestību 35 GPa∙s∙m2/kg.

2 x 500 g mira 4400 multicoat iestrādāt mira 4500 vapourmat. Pilnīgi sacietējušas membrānas biezums ir 1 mm. Ūdens 
tvaiku pretestība ir 441 GPa∙s∙m²/kg (75/100RH). 

Īpaša konstrukcija ieteicama mitruma jutīgai grīdai un sienām, kur apak-
šējās virsmas nav zināmas (piemēram, izveidota mitruma barjera esošajā 
konstrukcijā) un dzīvojamās teritorijas jaunajā būvniecībā/ renovācijā, kur 
mitrās telpas ir pakļautas intensīvai ūdens iedarbībai un/vai, kur papildu 
prasība kvalitātes nodrošināšanai nepieciešama, piemēram, izīrētajos dzī-
vokļos, sabiedriskajās peldvietās, piemēram, skolās, sportošanas vietās, 
u.c..

Sausa virsma uz grīdas un sienām visā mitrajā telpā 
(mūrējums, betons, ģipsis uz cementa virsmas) 

un uz mitru sienu virsmas „mitruma zonā” 
(ģipsis/koka virsmas, ģipša java/ģipša loksnes). 

Nepastāv Valsts standarta attiecībā uz membrānas ūdens tvaika difūzijas 
pretestību telpām, kuru virsma nav jūtīga pret mitrumu. Kaut arī prasība, ka 
virsmai jābūt ūdensnecaurlaidīgai un mitrums nedrīkst iespiesties virsmā un 
bojāt blakus ēkas, ir spēkā.

Mitruma jūtīgas virsmas uz sienām un grīdas visā  
mitrajā telpā
(ģipsis/koka virsmas, ģipša java/ ģipša loksnes)

Īpašs izklājums- mitruma jūtīgas virsmas grīda un  
sienas- nezināmas virsmas konstrukcija

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 
kopā min. 1000 g/m²

(1 × 200 g 4410 vapourstop/m²)

2 x 500 g 4400 multicoat/m²
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1 × 500 g 4400 multicoat/m²
4500 vapourmat

1 × 200 g 4410 vapourstop/m²

2 × 500 g 4400 multicoat 
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(1 × 200 g 4410 vapourstop/m²)

2 x 500 g 4400 multicoat/m²
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1 × 500 g 4400 multicoat/m²
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Konstrukcija LV1 
 

Visi virsējie plākšņu savienojumi un 
izurbtie caurumi tiek hermetizēti kā 
savienojums grīdas/sienas.

Uzlīmējiet pašlīmējošās blīvējošās 
manšetes. Izvēlieties manšeti atka-
rībā no caurules diametra. Spiediet 
drošības pārklājuma manšeti uz 
virsmas pusi, izverot cauri caurulei 
un pārklājiet ar 4400 multicoat slāni. 

„Caurule caurulē” tiek noslēgta 
līdzīgi kā iepriekšējā aprakstā.

Pie trapa tiek izmantota pašlīmējoša 
plombas manšete. Grīdā pie tualetes 
kanalizācijas caurules, tiek izgriezts 
caurums manšetē apm.10 mm ma-
zāks par caurules diametru. Jāseko 
iezīmējumiem uz manšetes. 

Ar otu uzklājiet 4400 multicoat zem 
manšetes baltās drošības pārklāju-
ma malas. Atcerieties, ka multicoat 
nodrošina ūdensdrošu pārklājumu. 
Sīkāku informāciju skatīt 7. lpp..

Uzrullējiet 4400 multicoat līdzenā 
slānī pa visu sienu. Šim nolūkam 
lietojiet īsspalvaino veltnīti no f.ex. 
mohēras. Iz lietojums apm. 500 g/m2 
vienā kārtā. 

Kad pirmā kārta ir sausa, to pārbau-
dot ar pirkstiem, turpina klāt nākamo 
kārtu multicoat diagonālē pāri pirma-
jam slānim. Kopējais izlietojums min. 
1000 g/m2 pirmā un otrā kārtā.

Lietot 4400 multicoat katrā kārtā 
min. 500 g uz vienu m2 grīdas. 

Kad pirmā kārta ir sausa, to pārbau-
dot staigājot pa to, klājiet nākamo 
kārtu pa diagonāli pāri pirmajai 
kārtai. Kopējais daudzums 1000 g 
uz m2.

Alternatīvi drošības pārklājumu var 
izmantot kā kārtu 4400 multicoat. 
Uzlieciet pirmo kārtu 4400 min 500 
g/m2 tajā pašā laikā, kad iestrādājat 
armējošo audumu, kas ir nospiests 
uz leju, otro kārtu 4400 multicoat 
pārklāj pastāvīgi virs armējuma. 
Kopējais daudzums 1000 g uz m2.

Virsējās kārtas žūšanas laiks ir 
atkarīgs no telpas temperatūras un 
gaisa mitruma. Flīžu likšanu uz 4400 
multicoat var sākt pēc aptuveni  
6-12 h. Īsāks žūšanas laiks, izmanto-
jot armējošo audumu. 

Mitrumu neiesūcoša virsma uz grīdas  
un sienām, visā mitrajā telpā

(ģipša java, mūrējums, betons un apmetums)

Uz ārējās sienas un sienām pret 
aukstajām telpām izmantot 4410 
vapourstop līdzenā slānī min. 200 
g/m2.

Absorbējoša virsma, piemēram, 
betons vai apmetums tiek gruntēts 
ar 4180 grunti, sajauktu ar ūdeni.

Alternatīvi 6 cm platu pašlīmējošu 
blīvējošo līmlenti var pielīmēt
savienojumos. 

Visos savienojumos siena/siena un 
siena/ grīda 100 mm plata drošības 
pārklājuma lente tiek iestrādāta 4400 
multicoat. Lente tiek uzmanīgi iespies-
ta mitrajā multicoat slānī un pārklāta ar 
4400 multicoat papildus kārtu.

4 Produktu apraksti 12-13 lpp.



Mitruma jūtīgas virsmas uz sienām un  
grīdas visa mitrajā telpā

(ģipsis/koka plātnes, ģipša java/ ģipša plāksnes)

Ja nepieciešams, pārklājiet sienu ar 
vienu kārtu 4410 vapourstop vien-
mērīgā slānī min. 200 g/m2.

Visos savienojumos siena/siena un 
siena/ grīda 100 mm plata armējošā 
pārklājuma lente tiek iestrādāta 
4400 multicoat. Lente tiek uzmanīgi 
iespiesta mitrajā multicoat slānī un 
pārklāta ar 4400 multicoat papildus 
kārtu.

Alternatīvi 6 cm platu pašlīmējošu 
blīvējošo līmlenti var pielīmēt 
savienojumos.

Visi virsējie plākšņu savienojumi un 
izurbtie caurumi tiek hermetizēti kā 
savienojums grīdas/sienas.

Uzlīmējiet pašlīmējošās plombu 
manšetes. Izvēlieties manšeti atka-
rībā no caurules diametra. Spiediet 
drošības pārklājuma manšeti uz 
virsmas pusi, izverot cauri caurulei 
un pārklājiet ar 4400 multicoat slāni.

„Caurule caurulē” tiek noslēgta 
līdzīgi kā iepriekšējā aprakstā.

Pie trapa tiek izmantota pašlīmējoša 
blīvējošā manšete. Grīdā pie tualetes 
kanalizācijas caurules, tiek izgriezts 
caurums manšetē apm. 10 mm ma-
zāks par caurules diametru. Jāseko 
iezīmējumiem uz manšetes.

Ar otu uzklājiet 4400 multicoat zem 
manšetes baltās drošības pārklāju-
ma malas. Atcerieties, ka multicoat 
nodrošina ūdensdrošu pārklājumu. 
Sīkāku informāciju skatīt 7. lpp..

Konstrukcija LV2

Uzrullējiet 4400 multicoat līdzenā 
slānī pa visu sienu. Šim nolūkam 
lietojiet īsspalvaino veltnīti no f.ex. 
mohēras. Iz lietojums apm. 500 g/m 
² vienā reizē.

Kad pirmā kārta ir sausa, to pārbau-
dot ar pirkstiem, turpina klāt nākamo 
kārtu multicoat diagonālē pāri pir-
majam slānim. Kopējais izlietojums 
min.1000 g/m2 pirmā un otrā kārtā.

Lietot 4400 multicoat katrā kārtā 
min. 500 g uz vienu m² grīdas.

Kad pirmā kārta ir sausa, to pārbau-
dot staigājot pa to, klājiet nākamo 
kārtu pa diagonāli pāri pirmajai 
kārtai. Kopējais daudzums 1000 g 
uz m2.
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Alternatīvi var izmantot šķiedras audumu kā armējošu kārtu 4400 multicoat. 
Uzlieciet pirmo kārtu 4400 min 500 g/m2 tajā pašā laikā, kad iestrādā safecoat, 
kas iespiests membrānā, otro kārtu 4400 multicoat pārklāj virs drošības pār-
klājuma. Kopējais daudzums 1000 g uz m2.

Produktu apraksti 12-13 lpp.

Virsējās kārtas žūšanas laiks ir atkarīgs 
no telpas temperatūras un gaisa mitruma. 
Flīžu likšanu ar 4400 multicoat var sākt 
pēc aptuveni 6-12 h. Īsāks žūšanas laiks, 
izmantojot šķiedras audumu.
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Īpašs izklājums ieteicams stipri noslogotai  
mitruma jūtīgas virsmas grīdai un sienām-  
nezināmai virsmas konstrukcijai

Konstrukcija LV3 

Pārklājiet iekšējo un ārējo stūri ar 
4400 multicoat. Virsmu parasti 
negruntē, bet notīra.

Visos savienojumos siena/siena un 
siena/ grīda drošības šķiedras lente 
tiek uzlikta.

Uzklājiet 4400 multicoat ar īpašu 
robainu špaktļlāpstiņu uz sienas, 
daudzums-aptuveni 500 g/m2.

Sākt klāt 4500 vapourmat, to 
pārliekot pāri stūrim. Pārklājumam 
jāpārklājas pāri min. 5 cm.

Uzlieciet nākamo joslu. 4400 
multicoat tiek uzkasīts uz sienas 
līdz līnijai, kas parādīta uz pirmās 
uzliktās joslas.

Var uzlikt arī tvaika ieklāju ar sadures 
savienojumu, tad 6 cm pašlīmējoša 
blīvējošā lente tiek izlikta, lai noblīvē-
tu savienojumu starp grīdu/sienu un 
salaidumiem. 

Vapourmat (tvaiku paklājs) tiek 
cieši piespiests ar plato špakteli 
pie virsmas. Esiet uzmanīgi visos 
salaidumos.

Pielīmējiet pašlīmējošo blīvējošo 
manšeti, kas ir uzlikts vapourmat 
(tvaiku paklājs), tam seko 4400 
multicoat pilna augšējā kārta.

4500 vapourmat tiek pastāvīgi 
uzklāts arī uz mitrā 4400 multicoat 
uz novietotā paklāja pie iezīmētās 
līnijas. 

4500 vapourmat tiek rūpīgi iespiests 
mitrajā 4400 multicoat ar gludo 
špakteles malu. 
 

4500 vapourmat tiek pārlikts pāri no-
vadieplakai. Izgriež paklāju cauruma 
atlokas ārpusē.

Pie novadieplakas pašlīmējoša 
blīvējošā manšete tiek izmantota. 
Pie grīdas kanalizācijas caurules tiek 
izgriezts caurums manšete apm. 10 
mm mazāks par caurules diametru. 
Sekojiet iezīmējumiem uz manšetes. 

Uzklājiet 4400 multicoat zem manše-
tes baltās drošības pārklājuma ma-
las un stingri nospiediet to. Sīkāku 
informāciju skatīt 7. lpp..

Beidzot pārklājiet visu virsmu/sienu 
ar min. 500 g 4400 multicoat pr. m2.

Kad audums un manšete ir uzlika, 
virsma tiek hermetizēta ar min. 500 g 
4400 multicoat/m2.

4400 multicoat žūšanas laiks ir 
aptuveni 6-12 h atkarībā no istabas 
temperatūras un relatīvā mitruma, 
pēc tam var sākt likt flīzes. 

Produktu apraksti 12-13 lpp.



7

Manšetes savienojums ar apļveida ieplakām ar skavu montāžas palīdzību. Manšetei 
jābūt derīgai katras individuālas novadieplakas cauruma diametram. 

Savienojums ar novadieplaku

Stūra trapa likšanas ieteikumi (4592 blīvējošā manšete A)

Novadieplakas likšanas ieteikumi (4594 blīvējošā manšete B)

Likšanas ieteikumi trapam pie sienas (4596 blīvējošā manšete C)

mira manšetes ir universālas manšetes, ko var izmantot visa veida apaļiem 
plastmasas trapiem ar skavu montāžu vai nerūsējošiem trapiem ar skavu 
montāžu, vai līmes atloku. Pirms blīvējošās manšetes uzlikšanas, līmes atloku 
attīra no netīrumiem, eļļo un iespējams noslīpē labākai saķerei. Novadieplaka-
traps ar skavas montāžu: atsauce zemāk esošajos attēlos, kā uzliek manšeti. 

Ir svarīgi, ka manšete der attiecīgajai novadieplakai. Uz koka virsmas nova-
dieplakai ir jābūt tiešā kontaktā ar koka dēļiem un ne tikai saskarē ar saplāk-
sni/šķeldu platni koka plāksnēm. Ievērojiet novadieplaku ielikšanas instrukci-
jas.

Jafo. 

membrāna
gredzens

blīve

notece

Joti. 

membrāna
gredzens

 blīve

Blücher. 

membrāna
gredzens

notece

Purus. 

membrāna
gredzens

notece

Produktu apraksti 12-13 lpp.
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12 mm

ca. 25 mm

12 mm

ca. 25 mm

12 mm

ca. 25 mm

12 mm

ca. 25 mm

Drošas un stabīlas grīdas izklāšana, līmeņa izlīdzināšana un  
slīpumveidošana uz betona virsmām, u.c.

Koka virsma ir jānotīra, tai jābūt bez putekļiem, 
pēc tam gruntē ar koncentrētu mira 4180 primer. 

Novadieplakas līmeni jāpielāgo materiāla bie-
zumam (min biezums 12 mm), ja nepieciešams, 
izmantojot piemērota tipa paaugstinošo gredzenu 
un/vai plāksnes. 
*Tāds pats princips ir spēkā arī „dizaina novadie-
plakām”. Ievērojiet piegādātāja rekomendācijas.

 mira uninet tiek uzlikts ar apm. 25 mm pārklā-
šanos un beidzas pie novadieplakas zem atloka. 
Ja izmanto apsildes kabeļus, uninet (unitīkls)tiek 
iezemēts. Tīkls ir piestiprināts pie grīdas, izmanto-
jot skavas.

Koka virsma ir jāsagatavo flīžu pārklājumam, lai konstrukcija paliek stabila, bez ieliekumiem un absorbcijas mitruma 
nebojāta. X-plan materiāls, kas satur šķiedras, kopā ar uninet (unitīkls), nodrošina stabilu grīdas virsmu, kas ir ļoti  
piemērota virsma flīzēšanai, ja attālums starp koka sijām ir maksimāli aptuveni 600 cm. X-plan ir arī piemērots slīpuma 
veidošanai un līmeņa izlīdzināšanai uz betonētām virsmām, u.c..

Uzliek augstuma marķējumu pareizam augstumam 
slāņa izlīdzināšanai un slīpuma veidošanai. 

Izlīdzinot, 25 kg x-plan tek iejaukts apm. 4.5 l 
ūdens. Apsedzot elektriskās apsildes kabeļus, 
augšējā seguma biezums tiek palielināts par 
kabeļa biezumu un vienmēr ir minimāli 5 mm pāri 
kabeļiem. Ierīkojot ūdens apsildes sistēmu grīdā, 
kārtai jābūt vismaz 1/10 no attālums starp no 
caurulēm ( f.ex. caurules attālums 200 mm=20mm  
x-plan virs caurulēm). 

Slīpumu var veidot, izmantojot x-plan, kā arī 
tas ir piemērots uz betona virsmām, seguma 
materiāliem, u.c.. Veidojot slīpumu 25 kg x-plan 
iejauc apm. 4 l ūdens. Galīgo korekciju veic, kad 
nedaudz izstaigā to, bet tā nav sacietējusi  
(60-90 min).

Uz grīdas uzliktiem tualetes podiem vai bidē ir 
nepieciešams taisnstūra, horizontāla un līdzena 
montāžas platforma min. 300 x 400 mm. Montāžas 
platforma ir bez apkures iekārtas. 

Ūdens apkures caurules ir uzmontētas uz rievainas 
sīkšķiedras plates/EPS plates ar siltuma sadales 
platēm. Pār visu virsmu uninet novieto un cieši 
piestiprina pie virsmas. 

Ūdens apsildes caurules uzmontētas uz betona 
un plates virsmas. Ūdens caurules ir uzmontētas, 
izmantojot „fiksācijas joslas” vai spailes. Uz plates 
virsmas uninet ir uzmontēts visā grīdas garumā. 
Gadījumā, ja plate nav stingri nostiprināta uz koka 
virsmas, uninet ir jāpiestiprina pie koka virsmas. 
Uninet ir uzmontēts tieši uz apkures caurulēm. Uz 
betona virsmas ir ieteicams lietot uninet, tomēr tā 
nav obligāta prasība. 

Dotais montāžas ieteikums ir izstrādāts saskaņā ar apsildes kabeļu/cauruļu piegādātāju ieteikumiem. 

12 mm

12 mm

ca. 25 mm

*
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Kā veikt flīzēšanas darbus uz grīdas un sienām

Produktu apraksti 12-13 lpp.

Līme tiek uzklāta uz grīdas/sienām ar robainās 
špakteļlāpstiņas gludo pusi un to labi iestrādā 
virsmā. 

Špakteļlāpstiņas robainā puse tiek vilkta pa līmi uz 
grīdas/sienas. Robainās puses izmērs tiek piemek-
lēts virsmai un flīžu kvalitātei. 

Flīzes tiek rūpīgi iespiestas grīdā/sienas virsmā, lai 
sasniegtu maksimālo saķeri. Vertikālajām un 
horizontālajām šuvēm izmanto flīžu krustiņus vai 
auklu.

Regulāri pārbaudiet, vai pārklājums tiek veidots 
pareizi. Atraujot flīzi, pārliecinieties, vai līme sedz 
visu flīzes aizmuguri.

Šuvošana uz grīdas un sienām tiek veikta, kad flīžu 
līme ir izžuvusi. Šuvotājs tiek iestrādāts ar gumijas 
lāpstiņu vai javas lāpstiņu, kas tiek vilkta pa diago-
nāli pāri šuvēm, lai tās ir pilnībā aizpildītas.

Ja šuvju masa ir sastingusi, bet nav sacietējusi, 
nesacietējušo šuvotāju izlīdzina ar samitrinātu 
švammi (speciālu sūklīti ar rokturi).

Nesacietējusī liekā java tiek noņemta ar speciālu 
sūkli ar rokturi. Java tiek izlīdzināta un akurāti 
pielabota.

Iespējami sacietējušo javas maisījumu noņemt ar 
7120 keramikas tīrītāju pēc ne ātrāk kā 2 dienām. 

Šuves, kur var notikt kustība, piemēram, instalāciju 
fiksēšana vannas istabā, aizpilda, izmantojot f.ex. 
silikonus. Papildinformācija 10. lpp
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Silikona salaidumi mitrās telpās 
Silikona salaidumus lieto tikai tad, ja tas konstruktīvi 
nepieciešams sakarā ar kustībām materiālā. Silikona 
salaidumus parasti izmanto: uz svaiga betona virsmām., 
stūru leņķos. 
Ja dažāda tipa materiāli atbilst f.ex. plākšņu sienām/beto-
na sienām, pie logiem/durvju rāmjiem un sliekšņa.
Silikona šuves parasti neizmanto salaidumu vietās starp 
flīzēm uz stabilas virsmas. 
 
Instalācija mitrā telpā:

No instalācijas, kam nepieciešama „urbšanās cauri” 
mitrās telpas membrānai, vienmēr ir jāizvairās. Mitruma 
zonās caurumi ir jāhermetizē ar supersil. Visas instalācijas 
tiek veiktas cietās virsmās, tādās kā ķieģeļu mūrējumi. 
Plāksnes konstrukcijās uz sienām un durvīm blīvēšanu 
veic konstrukcijas nostiprinātajā daļā, ne tikai plāksnes 
materiālā. 

Papildu informācija
Kad mēs lietojam ūdensnecaurlaidīgo 
membrānu uz betona, apmetuma virsmas 
un tamlīdzīgi.

Bieži RH % izmanto kā norādi, ja var lietot membrānas. 
Precīzus skaitļus ir grūti nosaukt. Ja RH % pārsniegts, 
varam ieteikt šo: 

Ja virsma, izmantojot gruntēšanu vai mitras telpas mem-
brānu, ir tik sausa, ka to var absorbēt un izžāvēt, ja ir 
izpildīti iepriekš noteiktie nosacījumi, tad pārējais mitrums 
virsmā var izžūt citā virzienā. Tas tomēr neattiecas uz 
betona grīdām tieši uz augsnes bez siltumizolācijas/kapi-
lārās pārrāvuma kārtas. 

Ja grīda un sienas ir tiešā saskarē ar augsni bez izolācijas 
kapilāru pārrāvuma, ūdensnecaurlaidību nodrošinās mira 
4650 aquastop flexible, ūdensnecaurlaidīgā, difūzijas 
atvērtā membrāna.

Ūdensnecaurlaidīgs pārklājums  
aizsardzībai pret kapilāro mitrumu

Mitro telpu grīdas ātrā ieklāšana:

mira 6998 betomix ļauj ierīkot mitro telpu izolāciju tikai 
dažas stundas pēc tā ieliešanas.

6998 betomix ir ātri cietējošs, mitrumizturīgs cementa 
maisījums, līdzināšanai un defektu novēršanai. 

Īpaši piemērots pirms membrānas ieklāšanas mitrām 
telpām. Uzliktās kārtas biezums ir no 20-80 mm, iestrā-
des laiks līdz pat 60 minūtēm. Patēriņš -1.9 kg/m2 slāņa 
biezumā. 

Apm. 3 stundas pēc izlīdzināšanas, 4400 multicoat  
uzklāšana ir iespējama. 

„Brūces” un caurumi virsmā tiek 
likvidēti vispirms.

Pilnu tepēšanu veic ar plato tērauda 
špakteli.

Vieglā betona, apmetuma un betona  
virsmas pirmapstrāde ar 6810 cemplaster. 
6810 cemplaster ir mitrumnoturīgs sienas apmetums 
uz cementa bāzes, galvenokārt, sienu špaktelēšanai un 
remontam. Var izmantot ar kārtas biezumu no 2-10 mm 
vienā kārtā un 20-30 mm remontam biezākā konsistencē. 

Slīpņu izklāšanai pie f.ex. novadieplakām x-plan var lietot, pievienojot 
samazinātu ūdens daudzumu vai 6950 expres kā ātro sacietēšanas kārtu.

Materiāla uzlikšana un slīpuma veidošana 
uz sedzošā materiāla un betona virsmas
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Keramikas flīžu nomainīšana

Iztīrīt šuves ap bojāto flīzi. Esiet uzmanīgi, lai nesa-
bojātu hidroizolācijas membrānu.

Iegriezt paralēlu un pa diagonāli griezumu flīzē. 
Jāapzinās, ka griezuma dziļums ir max flīzes 
biezums.

Uzmanīgi noņemt flīžu gabalus, lietojot kaltu.

Notīrīt virmu no javas paliekām. Pielietojiet instru-
mentu uzmanīgi, lai nesabojā membrānu.

Tā uzliek jaunu flīzi, izmantojot 3230 superrapidfix. 
Uzklājiet līmi tādā daudzumā, lai flīze pārklātos līdz 
malām. Lieciet plānāku slāni, lai varētu iespiest 
precīzi flīzi vietā.

Salabot iespējamos bojājumus uz virsmas, izman-
tojot 3230 superrapidfix. Nelietot vairāk nekā ne-
pieciešams, ir jāpaliek vietai membrānai un līmei.

Iespiediet flīzi paredzētajā vietā un pārbaudiet 
tās līmeni. Ir labāk, ja ir mazāk līmes, nevis pārāk 
daudz, lai virsma būtu līdzena. 

Uzlieciet 4400 multicoat slāni uz no jauna uzklātās 
virsmas. Esiet uzmanīgi, lai malas būtu precīzi 
pārklātas.

Kad līme ir sacietējusi, flīzi šuvo kā parasti. Sākot-
nēji šuvotāja tonis var būt nedaudz atšķirīgs. 



mira safecoat šķiedras audums 1m × 10m 
Šķiedras audums 4400 multicoat armēšanai, ūdensnecaurlaidīgai sistēmai uz grīdas.

mira 4526 safecoat – šķiedras lenta 0,1 x 25 m 
Armējoša lenta, ko iestrādā savienojumu vietās grīda/sienas stūru leņķos uz mitruma 
jūtīgām virsmām un kur satiekas dažādu veidu virsmas.

mira 4564 blīvējošā lente 0.6-15 m
Pašlīmējoša butila josla, pārklāta ar difūzijas blīvu audumu, lai padarītu stingrākus 
plāksnes savienojumus sienā/ sienu stūros un grīdu/sienu leņķos. Ieteicams lietot uz 
mitrumu jūtīgām virsmām mitrās telpās ( ģipša, koka plāksnes un tamlīdzīgi.)

mira seal corner
mira blīvējošie stūri ūdensnecaurlaidīgam blīvējumam uz grīdas/sienas leņķiem.  

mira seal manchet 
100 × 100mm, 150 × 150mm, 200 × 200mm.

Pašlīmējoša butila manšete pārklāta ar difūzijas blīvu audumu. Cauruma diametrs no 
8-160 mm.

mira 4550 seal manchet
Trapa manšete 400 × 400mm

Pašlīmējošā butila manšete pārklāta ar šķiedras audumu ar brīvām malām piefiksēša-
nai starp ūdensnecaurlaidīgo kārtu un manšeti.

4592 seal manchet A 380 × 380 × 60mm
Veido presētu manšeti ieplakai „tuvu pie sienas”. Veido presētu ūdens difūzijas blīvē-
jošo manšeti ieplaku kreisajam un labajam stūrim.

4594 sealmanchet B 200 x 1400mm 
Ieplakas manšete, pašlīmējoša, gropēm novietotām atstatus no sienas.

4596 seal manchet C 200 × 1200 × 60mm
Veido presētu ūdensnecaurlaidīgu ieplakas manšeti sienai tuvu pie ieplakas gropēm. 
Ūdens/difūzijas necaurlaidīgā manšete stūra ieplakām vai-gropēm kreiso un labo 
sienas leņķu montēšanai.

mira 4410 vapourstop
 Biezas konsistences difūzijas aizsardzība. Lieto kopā ar 4400 multicoat , kur papildu 
prasība tiek izvirzīta mitro telpu izklāšanai. Daudzums un platības redzamas izklāša-
nas rasējumos.

mira 4400 multicoat
Biezas konsistences ūdensnecaurlaidīga membrāna. Lieto atsevišķi vai kopā ar  
4410 vapourstop vai 4500 vapourmat. Patēriņš atkarīgs no projekta specifikas. 

mira 4500 vapourmat 25 × 0,63m 
Difūzijas un ūdensnecaurlaidīgs audums hidroizolācijas izklājuma veidošanai uz 
mitrumu jūtīgas virsmas mitrās telpās ar lielu noslogojumu, piemēram, dušas telpās 
sabiedriskās ēkās.
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Produkti, kurus lieto mitru telpu izklāšanai.



mira 4180 primer
Pielieto kā putekļu saistītāju (gruntētāju) lai uzlabotu adhēziju uz absorbējošām virs-
mām un pirmapstrādei uz koka šķeldu plātnes / saplākšņa pirms apmetuma/ spe-
ciāla materiāla, mitru telpu membrānas lietošanas, utt. Porainām virsmām ieklāšanai 
lietot sareni optimālai adhēzijai.

mira 3100 unifix – Pelēka
Elastīga flīžu līme ar labu adhēziju. Ūdens un sala izturīga. Lietošanai iekštelpās un 
ārdarbos. 

Klase C2T saskaņā ar EN 12004:2008 
Savietojama ar konstrukcijām LV1 un LV2

mira 3110 unifix – Balta
 Elastīga flīžu līme ar labu adhēziju. Lietojama uz visa veida dabīgā akmens, mo-
zaīkas un flīzēm bez riska, ka caurspīdīgs materiāls zaudēs krāsu. Ūdens un sala 
izturīga. Lietošanai iekštelpās un ārdarbos. 

Klase C2TE S1 saskaņā ar EN 12004:2008
Savietojama ar konstrukcijām LV1 un LV2

mira 3130 superfix - Balta
 Augstas elastības flīžu līme ar labu adhēziju. Var pielietot uz gandrīz visām flīzēm un 
dabīgiem akmeņiem bez krāsas zaudēšanas un sārmainas reakcijas riska. Ūdens un 
sala izturīga. Lietošanai iekštelpās un ārdarbos.
Klase C2TE S2 saskaņā ar EN 12004:2008
Piemērots visām uzrādītajām konstrukcijām. Īpaši konstrukcijai LV3.

mira z-fix – Balta
Ļoti elastīga, pēc svara viegla līme. 30 % lielāka pārklājamā virsma, nekā parastajām 
līmēm, to īpaši viegli lietot uz lielākām platībām, jo masu ir viegli uzklāt , un tai ir ļoti 
laba adhēzija. Īpaši ieteicama apsildāmo grīdu ierīkošanā. Lietošanai iekštelpās un 
ārdarbos.

Klase C2TE S2 saskaņā ar EN 12004:2008 
Piemērots visām uzrādītajām konstrukcijām. Īpaši konstrukcijai LV3.

mira mastic, šuves platumam 0-5 mm
Šuvju aizdares materiāls uz cementa bāzes, viegli lietot un tīrīt.Šuves platumam līdz  
5 mm. Materiāls piemērots flīzēm uz grīdas un sienām normālos apstākļos.

Klase CG2 saskaņā ar EN 13888

mira supercolour, šuves platumam 2-10 mm
Elastīgs, netīrumus un ūdeni atgrūdošs šuvotājs uz cementa bāzes ar paātrinātu 
cietēšanas laiku. Rekomendējams īpaši mitrās telpās vieglākai kopšanai. Java ir ar 
uzlabotu adhēziju un īpaši blīva. Materiāls pieejams dažādos toņos.

Klase CG2 saskaņā ar EN 13888

mira rustic, šuves platumam 3-15 mm
Rupjgraudains šuvotājs uz cementa bāzes, viegli lietot un tīrīt. Šuves platumam 3-15 
mm. Īpaši ieteicams grīdas flīzēm un sienām normālos apstākļos. 

Klase CG2 saskaņā ar EN 13888

mira supersil
Neitrāls, sanitārais silikons. Var pielietot uz absorbējošiem dabīgiem akmeņiem bez 
riska, ka veidosies izsēdumi. Ir sēnīšu un baktēriju atgrūdoša īpašība. Piegādājam 
gandrīz visos toņos, kas ekvivalenti šuvotāju krāsai.

mira S2 rondel brochure

mira S2 rondel datablade

mira S2 rondel brochure

mira S2 rondel datablade
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Sīkāka informācija pieejama adresē: www.mira.lv

Produkti, kurus lieto mitru telpu izklāšanai.
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Flīžu un dabīgā akmens tīrīšana un kopšana

Pamatne tiek samitrināta ar ūdeni un
tiek uzklāts tīrīšanas līdzeklis.

Neglazētas plāksnītes tiek pārklātas
ar 7130 ceramic oil.

Visa veida neglazētās plāksnītes,
klinkera plāksnītes, dabīgais akmens
u.c. tiek uzturētas tīrībā uz grīdas ar
mira 7210 ceramic wash.

Ar tīrīšanas līdzekli rūpīgi tiek ierīvēta
virsma, lai būtu apstrādātas gan
plāksnītes, gan šuves.

Pēc 4-12 stundām plāksnītes tiek
mazgātas ar mira 7210 ceramic
wash, lai notīrītu eļļas paliekas.

Glazētās plāksnītes, pulētais
marmors u.c. sausās un mitrās tel-
pās tiek tīrītas ar mira 7220 sanitary 
wash.

Kad ir notikusi pilnīga tīrīšanas 
līdzekļa reakcija, tas tiek noslaucīts 
un pēc tam virsma rūpīgi tiek noska-
lota ar ūdeni. Tādējādi tiek nodro-
šināta pilnīga izmirkušo netīrumu 
un mazgāšanas līdzekļa notīrīšana 
no virsmas. Lielās platībās var tikt 
izmantots ūdens putekļu sūcējs.

7220 sanitary wash lieliski der arī
vannas, izlietnes, tualetes un citu
santehnikas priekšmetu tīrīšanai.

Skat. atsevišķu brošūru: mira: Flīžu tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

Sākotnējā apstrāde
7110 base cleaner 
7120 ceramic cleaner

Pamatapstrāde
7130 ceramic oil

Apkope
7210 ceramic wash 
7220 sanitary wash
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Nr. Produkta īpašība
 

Option “Nav 
pārbaudīts 
darbībā”

Apstipri-
nājuma un 
novērtējuma 
metodes

Nacionālie 
priekšnosacījumi

mira tests

Svarīgākie nosacījumi 2 Drošība ugunsgrēka gadījumā 

1 Reakcija uz uguni Nē 2.4.1 Eiroklase F vai Ffl Eiroklase F

Svarīgākie nosacījumi 3 Higiēna, veselība un vide

2 Bīstamu vielu izdalījumi Nē 2.4.2 Nav bīstamu materiālu Pārbaudīts

3 Tvaika caurlaidība Nē 2.4.3 Z min. 35GPa*s*m²/kg
Skat. piedāvātos risinājumus 
3.lpp 

4 Mitrumizturība 2.4.4

Ūdensnecaurlaidība Nē 2.4.4.1 Ūdensnecaurlaidīgs
Apstiprināts, ja 1000g/m² 
4400 multicoat

Plaisāšanas iespējamība Jā 2.4.4.2
Novērtējuma kategorija 1, 
(0,4mm)

Apstiprināts, ja 1000g/m² 
4400 multicoat 

Izturība uz stiepi Nē 2.4.4.3
Novērtējuma kategorija 2 
(>0,5MPa)

Pārbaudīts

Izturība pret skrāpēju-
miem

Jā 2.4.4.4
Pielietojams tikai membrānai 
uz ārējā slāņa

Nav nepieciešams

Šuvju savienojumi Nē 2.4.4.5
Ūdensizturīga pie 2mm 
biezuma

Pārbaudīts

Ūdens necaurlaidība Nē 2.4.4.6 Ūdensnecaurlaidīgs Pārbaudīts

Būtiski nosacījumi 4 drošībai 

5 Slīdamība Jā 2.4.5
Pielietojams tikai membrānai 
uz ārējā slāņa

Nav nepieciešams

Piemērotība dažādiem nosacījumiem

6 Izturība 2.4.6

Izturība pret temperatū-
ras izmaiņām

Nē 2.4.6.1
Novērtējums kategorija  
2 >0,5 MPa 

Pārbaudīts

Ūdensizturība Nē 2.4.6.2
Novērtējums kategorija  
2 >0,5 MPa

Pārbaudīts

Noturība pret sārmiem Nē 2.4.6.3
Novērtējums kategorija  
2 >0,5 MPa

Pārbaudīts

Izturība pret ķīmiskajiem 
reaģentiem

Jā 2.4.6.4 Nav nepieciešams Nav nepieciešams

Izturība pret bioloģiska-
jiem reaģentiem

Jā 2.4.6.5 Nav nepieciešams Nav nepieciešams

Izturība pret mehānisko 
iedarbību

Jā 2.4.6.6
Izolācijai kas kalpo kā nobei-
guma virsma

Nav nepieciešams

7 Funkcionalitāte 2.4.7

Tīrāmība Jā 2.4.7.1
Izolācijai kas kalpo kā nobei-
guma virsma

Nav nepieciešams

Remontiespējamība Jā 2.4.7.2 Remontējama Pārbaudīts

Kārtas biezums Nē 2.4.7.3 Minimālais biezums 0,6mm
Apstiprināts, ja 1000g/m² 
4400 multicoat

Piemērojamība Nē 2.4.7.4 Pielietojams   
Pārbaudīts un apstiprināts 
ETA Dānija

Pamatnosacījumi. Funkcionālie priekšnosacījumi gatavajām  
ieklājamām membrānām ūdensnecaurlaidībai mitrām telpām



•  Hidroizolāciju mitrās telpās 
•  Grīdu virsmas izlīdzinošos materiālus 
•  Flīzēšanas materiālus
•  Līdzekļus flīžu un klinkera uzturēšanai un 

tīrīšanai

mira byggerprodukter a/s ir plaša, viegli pieejamas 
informatīvo materiālu izvēle profesionāļiem, kā arī DYI 
projekti. Visi mira produkti tiek piegādāti parocīgā 
iesaiņojumā ar lietošanas instrukciju, kas apraksta, kā 
pareizi jālieto šo produktu. 

Izplatīšana un pakalpojums
mira ražotie būvmateriāli tiek pārdoti, izmantojot būvma-
teriālu veikalus visā valstī. 

Tirgotāji, gan arī mira pārstāvji vienmēr palīdzēs ar norā-
dījumiem par produktiem un pielietošanu.

Noklikšķiniet uz www.mira.lv un piekļūstiet viegli lasāmai 
mājas lapai, kur iegūsiet daudz vērtīgas informācijas par 
miras sortimentu un lietošanu

Sertifikāts
Lūdzu aizpildiet  zemāk norādītajā formā objektu, infor-
māciju par veicēju un izvēlēto mitro telpu konstrukcijas 
veidu. Šī ir daļa no dokumentācijas kas ir nepieciešama 
klientam un var palīdzēt novērst radušās problēmas 
nākotnē. 
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Izplatītājs:

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

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

Atzīmējiet izmantoto mira mitro telpu konstrukcijas veidu:

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


