
Yksikomponenttinen, sementtipohjainen, jous-
tava vedeneristyslaasti esimerkiksi terasseille, 
uima-altaille ja parvekkeille.

• Kestää yli 15 metrin vesipatsaan  

• Kestää elintarviketeollisuudessa ja julkisissa pesutilois-
sa käytettävät kemikaalit

• Hyvä tarttuvuus mineraalipintoihin

• Ihanteellinen alusta laatoitukseen

mira 4650 aqua-stop flexible sopii käytettäväksi teollisuusti-
loissa, elintarviketeollisuudessa ja suurkeittiöissä esimerkiksi 
betonipinnoille, lattia- ja seinätasoitteille, betonielementeille ja 
tiilimuurauksille.

Käyttökohteet 
• Seinät
• Lattiat
• Uima-altaat
• Uimalat ja muut 
     julkiset märkätilat
• Elintarviketeollisuus
• Parvekkeet
• Terassit
• Sisä- ja ulkotilat

Soveltuvat alustat
• Betonilattia
• Lattia- ja seinätasoite
• Betonielementti
• Rapattu tiilimuuraus

4650 aqua-stop 
flexible
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Tuotekuvaus
Yksikomponenttinen, joustava, sementtipohjainen 
vedeneristyslaasti mineraalipinnoille.

Tekniset tiedot 

Käyttöala 
Vedeneristyslaasti pintojen suojaksi ennen keraamisten 
laattojen asennusta. Sopii käytettäväksi esimerkiksi jul-
kisissa märkätiloissa, pesutiloissa, uima-altaissa, teras-
seilla ja parvekkeilla.
Sopii myös esimerkiksi betonirakenteiden, julkisivujen ja 
savupiippujen suojaksi.

Alusta
4650 aqua-stop flexible sopii betoni- ja rappauspinnoille 
sekä muille mineraalisideaineisille pinnoille.

Alustan valmistelu 
Alustan tulee olla kiinteä, luja ja puhdas. Epätasaisuudet 
ja vastaavat on kunnostettava vedenkestävällä laastilla. 
Käsiteltävän pinnan pitää olla puhdas liasta, öljystä, ras-
vasta ja muista epäpuhtauksista.
Kaikki maali- ja liimajäämät tulee poistaa. Imevät pinnat 
kostutetaan etukäteen maltillisesti vedellä.
Saumat, kulmat, liitossaumat ja muut muodonmuu-
toksille alttiit kohdat vahvistetaan käyttäen mira seal 
band -itseliimautuvaa tiivistysnauhaa. Pienemmät raot 
ja muodonmuutokset (alle 0,75 mm) vesieristyslaasti 
kykenee peittämään. Altaan betonirungon pitää olla riit-
tävän tukeva, tiivis ja vahva, jottei sitä tarvitse vahvistaa  
tiivistysnauhalla.

Käyttö 
12,5 kg jauhetta sekoitetaan 2,7 - 2,9 litraan puhdasta 
vettä.
Sekoitetaan sekoittajalla ja laastivispilällä vähintään 
2 minuuttia, kunnes laasti on tasainen ja kauttaaltaan 
kostea.
Levitetään alustaan lyhytkarvaisella telalla tai siveltimel-
lä. Laastia voidaan levittää alustalle myös rappausruis-
kulla.  Pintaan tulee levittää ainakin 2 kerrosta, kulutus 
1–1,25 kg kerrosta kohden. Ennen uuden kerroksen 
levittämistä edellisen kerroksen tulee olla kuivunut. 
Kohteissa, joissa vesikuormitus on erityisen suuri (esi-
merkiksi uima-altaat), levitetään 3 kerrosta.

Käyttöturvallisuus 
Tuote sisältää sementtiä, joten asennettaessa on nou-
datettava sementin käsittelyyn liittyviä erikoisohjeita. 
4650 aqua-stop flexible on sementtipohjainen ja se rea-
goi veden kanssa voimakkaan emäksisesti. Suojattava 
silmiä ja ihoa.
4650 aqua-stop flexible on harmaa, sementtipohjainen, 
eikä sisällä kromia
Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkaus 
4650 aqua-stop flexible on saatavilla 12,5 kg paperisä-
kissä jossa on kantokahva.

Varastointi ja kuljetus
Kuljetus ja säilytys kylmältä suojattuna. Säilyvyys avaa-
mattomassa pakkauksessa vähintään 1 vuosi valmis-
tuspäivämäärästä.

Tiheys: 1,5

Tuoteominaisuudet, katso prEN 14891:  CMP

Muodonmuutos: vähintään 0,75 mm

Käyttöaika:   3 tuntia

Kuivumisaika 18 °C:

Seuraava käsittely:  20–30 tuntia

Valmis käytettäväksi: 7 päivää  

Suositeltava työskentelylämpötila: 10–20 °C

Kulutus   

Kahtena kerroksena: 2,2–2,5 kg/m2 
Kolmena kerroksena: Vähintään 3,0 kg/m2

mira ehitusmaterjalid OÜ
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