
Käyttökohteet
✔  Seinä

✔  Lattia

✔  Märkätila

✔  Uima-altaat

✔  Sisätilat

✔  Ulkotilat

Laattatyyppi
✔  Keraaminen laatta jonka 

vedenimukyky on alle 0,5%

✔  Keraaminen laatta jonka 
vedenimukyky on yli 0,5%

✔  Luonnonkivi

Leveys
✔ 	2 – 10 mm

supercolour
Sementtipohjainen, muovivahvistettu saumalaasti lattioihin 
ja seiniin kuiva- ja märkätiloissa sisällä ja ulkona

  Vettä ja likaa hylkivä, joustava erikoissaumalaasti lattioihin 
ja seiniin monissa eri väreissä
  Haalistumista kestävä
  Sopii päivittäin siivottaviin märkätiloihin
  Soveltuu erinomaisesti imemättömien laattojen 
saumaukseen

supercolour on tiivis ja kestävä saumalaasti, joka suojaa tiloja 
bakteereiden tunkeutumiselta. Saumat kestävät tehokastakin 
puhdistusta ja sopivat erinomaisesti märkätiloihin.

supercolour on kuivaseos, joka on veteen sekoittamisen jälkeen 
valmis käytettäväksi. Saumalaasti on helppo valmistaa ja 
levittää.

supercolour	on	saatavilla	1,2	kg	muovipurkeissa	sekä	5 kg	ja	15 kg	
paperisäkeissä monissa eri väreissä, katso värikartta.
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Tuotekuvaus
Sementtipohjainen, muovivahvisteinen, nopeasti 
kuivuva ja joustava pakkasen- ja vedenkestävä 
kuivalaasti.

Tekniset tiedot

Ominaispaino 1500 kg / m³

Tuotteen	luokka	EN	13888 CG2	WA

Käyttöaika valmislaastina 1 – 2	tuntia

Kuivumisaika 18 °C lämpötilassa

Kevyt kulutus 3 – 6	tuntia

Lopullinen kovettuminen 7	päivää

Käyttölämpötila

Minimikäyttölämpötila 6 °C

Suositeltava käyttölämpötila 10 – 20 °C

Menekki (riippuen laatan koosta
ja sauman leveydestä) 0,5 – 1,8 kg / m²

Käyttöala
Kaakeli- ja klinkkerilaattojen saumaukseen seinillä 
ja lattioilla kuivissa ja märissä sisä- ja ulkotiloissa. 
Bakteerien kapillaarinen tunkeutuminen tiiviissä 
saumassa on erittäin pieni. Saumat kestävät suurta 
rasitusta ja kulutusta sekä tehokasta puhdistusta. 
Tästä johtuen supercolour soveltuu erinomaisesti 
märkätiloihin.

Laatan tyyppi
supercolour soveltuu kaikille laattatyyppeille 
ja luonnonkiville. Se soveltuu erityisen hyvin 
imemättömille laatoille

Alustan esikäsittely
Saumojen ja laattojen on oltava kuivia sekä puhtaita 
öljystä, rasvasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Käyttö
15 kg	jauhetta	sekoitetaan	3,6 – 3,9	litraan	puhdasta	vettä.	
Parhaan tuloksen varmistamiseksi kannattaa sekoittaa 
hitaalla vispilällä, jotta laastiin ei sekoitu ylimääräistä 
ilmaa. Jauheen, veden ja alustan lämpötilan on oltava 
suosituslämpötilan	mukaisia.	Jatka	sekoittamista	2 – 3	
minuutin ajan, kunnes massa on tasainen. Laasti on 
käytettävä	1 – 2	tunnin	kuluessa	sekoittamisesta.	mira	
supercolour levitetään alustaan vinottain saumoihin 
nähden kumilastalla niin, että saumat täyttyvät 
kokonaan laastilla. Kun laasti on kuivunut niin, että se on 
vielä joustavaa, ylimääräinen laasti poistetaan kostealla 
sienellä.
Pidä saumojen pesusieni koko ajan puhtaana. Kun 
laasti on kuivunut muttei kokonaan kovettunut, laatat 
kiillotetaan karhunkielellä. Saumat on pidettävä kosteina 
1 – 2	päivän	ajan,	jotta	saumasta	tulee	mahdollisimman	
kestävä.	Alustan	tai	laattojen	ollessa	erittäin	imeviä	
saumat on kostutettava sienellä.
mira	supercolourin	jäännökset	poistetaan	mira	7120	
ceramic cleanerilla aikaisintaan 2 päivän kuluttua 
saumauksesta. Pinta kestää kävelyä laattojen 
imevyydestä	ja	tilan	lämpötilasta	riippuen	3 – 6	tunnin	
kuluttua ja on lopullisesti kovettunut 7 päivän kuluttua.

Käyttöturvallisuus
Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on 
sovellettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä 
turvallisuusvaatimuksia.
Tuote pohjautuu valkosementtiin, jolla on luontaisesti 
erittäin alhainen kromi VI pitoisuus.
Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkauskoot
supercolour	on	saatavilla	1,2	kg	muovipurkeissa	sekä	5	
kg	ja	15	kg	paperisäkeissä.

Varastointi ja kuljetus
Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa. Varastointiaika 
on	vähintään	12	kuukautta	valmistuspäivästä	
avaamattomassa ja ehjässä paperisäkissä, 
muovipurkissa vähintään 2 vuotta.

Myynti
mira tuotteita on saatavana Suomen parhaista 
rakennustarvikeliikkeistä.
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