
Käyttökohteet
✔  Seinä

✔  Lattia

✔  Märkätila

 Teollisuuskeittiöt

 Elintarviketeollisuus

 Uima-allas

 Ulkoportaat, kellari

 Parvekkeet, terassit

✔  Sisätila

 Ulkotila

Alusta
✔  Betonielementti

✔  Kevytbetonielementti

✔  Kevytbetoniharko

✔  Rapattu tiilimuuraus

✔ 	Kipsirappaus / -täyte

✔  Kipsilevy

✔  Puulevy

4400 multicoat
Erittäin joustava, viskoosinen neste märkätilojen 
vedeneristykseen.

  Yksikomponenttinen, valmis käytettäväksi
  Riittoisa
  Joustava
  Sopii käytettäväksi tuoreella betonilla (RH ≤ 90 %)
  Helppokäyttöinen

4400 multicoat on hyvin joustava vedeneriste kaikille seinä- ja 
lattiapinnoille. Nurkkasaumojen, läpivientien, saumojen ja 
vastaavien kohtien yhdistämiseksi ja tiivistämiseksi tulee 
käyttää mira safe coat -kangasta, nurkkanauhoja ja erikokoisia 
läpivientimansetteja.

Polymeeripohjainen vedeneriste mira 4400 multicoat on 
käyttövalmis. Vedeneristettä on erittäin helppo levittää ja 
työstää.

4400	multicoat	on	saatavilla	2 kg,	6 kg	ja	15 kg	muoviastioissa.
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Tuotekuvaus
Erittäin joustava, polymeeripohjainen vedeneriste. 
Tuote on käyttövalmis. Tuotetta ei saa laimentaa. mira 
4400 multicoat on helppokäyttöinen.

Tekniset tiedot

Tiheys 1,4 kg / l

Kuivumisaika 18 °C

Toisen kerroksen asennus 1 – 2 h

Laatoitus 6 – 12 h

Ihanteellinen työskentelylämpötila 10 – 25 °C

Kulutus min	1,0 kg / m2

Käyttöalueet
4400 multicoat sopii vedeneristyksen tekemiseen 
kaikille seinä- ja lattiapinnoille. Nurkkasaumojen, 
läpivientien, saumojen ja vastaavien kohtien 
yhdistämiseksi on käytettävä safe coat -kangasta, 
nurkkanauhoja ja läpivientimansetteja.
4400 multicoat ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa 
eikä vastaavissa jatkuvasti vedenpinnan alapuolella 
olevissa paikoissa.

Alusta
4400 multicoat soveltuu käytettäväksi vedeneristeenä 
betonille, kevytbetonille, kosteudenkestävälle 
tasoitteelle, kipsikartonki- ja puulevyille, 
kipsirappaukselle ja tasoitteelle. 4400 multicoat sopii 
käytettäväksi myös nuorelle betonille. Jos et ole varma 
alustan soveltuvuudesta, kysy neuvoa tuotteiden 
myyjältä.

Alustan valmistelu
Alustan tulee olla tukeva ja kiinteä. Alusta tulee olla 
luja, kiinteä ja kuiva sekä puhdas liasta, öljystä, rasvasta 
ja sementtiliimasta. Imevät alustat kannattaa käsitellä 
etukäteen	mira	4180	primer	-pohjustusaineella.

Valmistelu
4400 multicoatia ei yleensä sekoiteta. 4400 multicoat 
on tiksotrooppinen ja menettää koostumuksensa 
sekoittamalla. Jos seosta on tarpeen sekoittaa, se on 
tehtävä varovasti. Tämän jälkeen seoksen tulee antaa 
olla hetki, kunnes saavutetaan normaali koostumus 

ennen levittämistä. Voimakkaalla sekoituksella on 
vaarana, että seokseen muodostuu ilmakuplia jotka 
voivat aiheuttaa reikiä vedeneristyskerrokseen.

Käyttö
Kiinnitä 4400 multicoatilla nurkkanauhat, kulmakap-
paleet ja läpivientimansetit sekä levitä ensimmäinen 
kerros vedeneristettä.  Sen jälkeen kata kaikki pinnat 
yhtenäisellä mira 4400 multicoat -kerroksella. Noin 
kahden tunnin kuluttua kun pinta on kuiva, voidaan 
toinen mira 4400 multicoat kerros levittää.
Vedeneriste levitetään alustaan siveltimellä tai telalla, 
toinen kerros suositellaan levitettäväksi pintaan 
ensimmäiseen kerrokseen nähden poikkisuuntaisesti. 
Varmista, että koko pinta on katettu tasaisesti 
vedeneristeellä. Lattioissa voidaan kahden kerroksen 
välissä käyttää safe coat -vahvistuskangasta, joka takaa 
yhtenäisen kerrospaksuuden sekä parantaa halkeamien 
silloitusta. Tämä myös mahdollistaa vedeneristystyön 
valmistumisen yhdellä asennuskerralla.
Seuraava	työvaihe	voidaan	aloittaa	6 – 12	tunnin	kuluttua.	
Laatoitettaessa tulee noudattaa miran laatoitusohjetta.

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

Pakkaus
mira	4400	multicoat	on	saatavilla	2 kg,	6 kg	ja	15 kg	
muoviastioissa.

Varastointi ja kuljetus
Kuljetus ja säilytys kylmältä suojattuna. Varastointi 
yli	20 °C	lämpötilassa	saattaa	aiheuttaa	tuotteen	
pinnan kuivumista. Säilyvyysaika avaamattomassa 
pakkauksessa	vähintään	1	vuosi	valmistuspäivämäärästä.

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