
Vienakomponentė, cementinė, elastinga, vandens 
nepraleidžianti plėvelė vidaus ir išorės darbams te-
rasoms, balkonams, grindims, plaukimo baseinams.
●   Išlaiko daugiau nei 15 m gylio vandens slėgį 
●   Atspari daugumai cheminių medžiagų, naudojamų maisto  

pramonėje, baseinuose 
●   Pasižymi geru sukibimu su visais mineraliniais tvirtais pa-

grindais 
●   Puikus pagrindas keraminių plytelių klijavimui

Gaminys 4650 aqua-stop flexible tinkamas kaip plėvelė 
pramoninėse patalpose, tokiose kaip maisto pramonės įmonėse, 
didelėse virtuvėse plytelėms klijuoti ant betono ir pan. Gaminys 
tinkamas kaip pagrindas plytelių klijavimui.

Gaminys 4650 aqua-stop flexible supakuotas į 12,5 kg popierinius 
maišus.

Naudojimo sritys: 
•  Sienoms

•  Grindims

•  Baseinams

•  Drėgnoms patalpoms viešų 
baseinų zonose

•  Maisto pramonės patalpoms

•  Balkonams

•  Terasoms

•  Vidaus darbams

•  Lauko darbams

Pagrindas: 
•  Betono grindys

•  Cemento paviršius

•  Betono elementai

•  Tinkuotos plytų sienos

4650 aqua-stop 
flexible
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Produkto aprašymas
Vienkomponentė, elastinga, cementinė, vandeniui 
nepralaidi membrana mineraliniams pagrindams.

Techniniai duomenys 

Naudojimo sritys
Kaip nepralaidi vandeniui plėvelė naudojama prieš 
keraminių plytelių klijavimą ant tinkuoto fasado ar 
ant paviršių be išankstinio apdorojimo, kur vaikštoma 
nedaug. Naudojama viešuose plaukimo baseinuose, 
terasose, balkonuose, didelėse virtuvėse ir pan. Taip 
pat naudojama kaip paviršiaus apsauga betono kon-
strukcijose, fasadams, kaminams ir pamatams.

Pagrindo tipas
Betonas, tinkas ir panašūs mineraliniai pagrindai.

Pagrindo paruošimas 
Pagrindas turi būti tvirtas ir be pašalinių dalelių. 
Skylutės, įtrūkimai ir pan. turi būti užglaistyti vandeniui 
nepralaidžiu skiediniu.

Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, riebalų, dažų, klijų 
likučių ir pan.

Absorbuojantis pagrindas turi būti sudrėkintas 
vandeniu, tačiau ant paviršiaus neturi likti vandens 
prieš padengiant priemone 4650 aqua-stop flexible.
Kai yra pagrindo judėjimo rizika, sienų ir grindų ir 
pan., sujungimo vietos, sujungimai turi būti padengti 

mira siūlių glaistu. Plyšiai, džiūvimo metu atsirandantys 
tarpai, lygūs ar mažesni nei 0,75 mm, absorbuojami 
sukietėjusio 4650 aqua-stop flexible.

Statiniams, kurie sujungti išlietais sutvirtinimais, kaip 
plaukimo baseinai, turi būti naudojama tvirtinimo juos-
ta.

Naudojimas
12,5 kg klijų miltelių sumaišykite su 2,7-2,9 l švaraus 
vandens. Mišiniui paruoši naudokite maišytuvą. 
Mišinį maišykite mažiausiai 2 min. iki vientisos masės 
susidarymo.

Mišinį tepkite su trumpaplaukiu teptuku/voleliu ar 
purkškite. Po purškimo rekomenduojama išlyginti 
šepečiu. Turi būti dengiama mažiausiai 2 sluoksniais, 
sunaudojant 1-1,25 kg/sluoksniui. Kiekvienas sluoksnis 
turi išdžiūti prieš dengiant kitu sluoksniu. Esant didelei 
vandens apkrovai, pvz., plaukimo baseinuose, turi būti 
dengiami 3 sluoksniai.

Pramoninės saugos reikalavimai
Gaminio sudėtyje yra cemento. Laikykitės darbo 
higienos taisyklių.
Gaminio 4650 aqua-stop flexible pagrindas – alkalain-
inis baltasis cementas, kuriame esančiam chromui gal-
iojimo laikas netaikomas.

Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė
Klijai supakuoti po 12,5 kg į plastiku sustiprintus pop-
ierinius maišus su rankenomis.

Laikymas ir transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausai. Galiojimo laikas neati-
darytoje pakuotėje mažiausiai 1 mėn. nuo pagaminimo 
datos.

Tankis:  1,5
Gaminio klasė pagal EN 14891:  CMP
Užpildomų plyšių dydis mažiausiai 0,75 mm
sunaudojimo laikas:  3 val.
Džiuvimo laikas, kai temperatūra 18°C
Tolesnis darbas ant išklijuoto plytelėmis 
paviršiaus galimas po : 20-30 valandų
Pilna apkrova galima po:  7 dienų
Rekomenduojama darbo temperatūra:  10-20°C
(klijų milteliams ir vandeniui)
Išeiga
2 sluoksniai    2,2 – 2,5 kg/m²
3 sluoksniai      mažiausiai 3,0 kg/m²

Segu 8, Saue • 76505 Harjumaa
Tel. +372 679 0670 • Fax +372 679 0671

info@mira.lt • www.mira.lt

vandens nepralaidūs 4650 aqua-stop

06/2016


