
Käyttökohteet
✔  Seinä

✔  Lattia

✔  Uima-allas

✔  Kuiva tila

✔  Märkätila

✔  Parveke

✔  Terassi

✔  Sisätila

✔  Ulkotila

Alusta
✔  Betonilattia

✔  Rappaus

✔  Betonielementti

✔  Puulattia

✔  Kevytbetonielementti

✔  Kevytbetoniharko

✔  Rapattu tiilimuuraus

✔ 	Kipsirappaus / -täyte

✔  Sementtipohjainen 
lattiasekoitus

✔  Kipsikartonkilevyt

4180 primer
Pohjustusaine huokoisten pintojen pohjustamiseen 
ennen tasoitteen, vedeneristeen, kiinnityslaastin tai 
vastaavan levitystä.

  Varmistaa hyvän tartunnan
  Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa
  Soveltuu käytettäväksi kuiva- ja märkätiloissa

mira 4180 primer on akryylipohjainen neste, johon on lisätty 
keltaista väriainetta. Tuote on laimennettava imukykyisten 
pintojen pohjustamista varten kuiva- ja märkätiloissa. Tuotetta 
käytetään laimentamattomana esimerkiksi puupinnoilla 
kuivissa tiloissa.

4180	primer	on	saatavilla	1 kg	ja	5 kg	pakkauksissa.
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Tuotekuvaus
Pienimolekyylinen akryylipohjainen esitartunta-aine, 
johon on lisätty keltaista väriainetta.

Tekniset tiedot

Tiheys 1 – 1,08 kg / l

Kuivumisaika 18 °C

Pinnan uutta käsittelyä varten 1 – 2 h

Suositeltava työympäristön lämpötila 10 – 25 °C

Kulutus

Laimennettuna 0,08 – 0,1	l / m2

Laimentamattomana 0,1 – 0,2	l / m2

Käyttöalueet
4180 primeria käytetään imukykyisille alustoille vedellä 
laimennettuna, suhteessa 1 osa primeria ja 3 osaa vettä. 
Heikosti imevät alustat on pohjustettava 4180-liuoksella 
suhteessa 1 osa primeria ja 2 osaa vettä. Puiset alustat 
on pohjustettava laimentamattomalla 4180 primer 
tiivisteellä.

Alusta
4180 primer sopii betonille, kipsille ja muille 
mineraalisideainetta sisältäville alustoille sekä 
puupinnoille ja kipsikartonkilevylle.

Alustan valmistelu
Alustan tulee olla tukeva ja kiinteä. Alustan tulee olla 
puhdas liasta, öljystä ja rasvasta, sementtiliimasta sekä 
maalin ja liima-aineiden jäämistä. Reiät, raot ja muut 
epätasaisuudet tulee tasoittaa sopivalla laastilla.

Käyttö
Pohjustusta varten alustan tulee olla riittävän kuiva, jotta 
pohjustusaine voi imeytyä alustaan. Imevät pinnat kuten 
betoni, kevytbetoni, rappaus tai tiili, on pohjustettava 
liuoksella, jossa on 1 osa primeria ja 3 osaa vettä. 4180 
primer levitetään alustaan siveltimellä tai harjalla. 
Heikosti imevät pinnat on pohjustettava liuoksella, jossa 
on 1 osa primeria ja 2 osaa vettä.

Turvamääräykset
Tuote ei sisällä vaarallisia aineita eikä se tarvitse 
varoitusmerkintää. Tarkemmat tiedot löydät 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus
mira	4180	primer	on	saatavilla	1 kg	muovipulloissa	ja	5 kg	
muoviastioissa.

Varastointi ja kuljetus
Kuljetus ja säilytys kylmältä suojattuna. Säilyvyysaika 
avaamattomassa pakkauksessa vähintään 1 vuosi 
valmistuspäivämäärästä.

Myynti
mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa 
sekä keraamisten laattojen liikkeissä kautta maan.
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