
EPS lightbeton 360
na podłożu stałym  

i konstrukcji drewnianej
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mira EPS lightbeton 360 - o zredukowanym pyleniu

Produkt jest zatwierdzony przez ETA Dania 
do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
na podłożach drewnianych w budownictwie 
piętrowym pod warunkiem zastosowania pod-
wójnej warstwy hydroizolacji. Cienkie warstwy 
wylewki cementowe/szpachlowe na sklejce lub 
płytach profilowych nie mogą być uważane za 
wodoszczelną warstwę. Należy zatem zapewnić 
zabezpieczenie w postaci membrany do 
pomieszczeń mokrych. 

EPS lightbeton 360 i bazujące na ce-
mencie masy szpachlowe są nieorga-
niczne i spełniają najwyższe wymogi 
przeciwpożarowe. Konstrukcja PL3 spełnia 
wymóg podwójnego zabezpieczenia, jako że 
składa się z CE oznakowanej membrany oraz 
systemu paro - i wodoszczelnej folii. 
 

Zużycie materiału w litrach: (areal=powierzchnia, lagtykkelse=grubość warstwy)

Areal Lagtykkelse

15 mm 30 mm 40 mm 50 mm 100 mm
5 m² 75 150 200 250 500

10 m² 150 300 400 500 1000

20 m² 300 600 800 1000 2000

50 m² 750 1500 2000 2500 5000

EPS lightbeton 360 
Wielkość opakowania:  50 l worek (18 kg)

EPS lightbeton 360 jest szybko schnącą, lekką masą na bazie  granulatu EPS, cementu i dodatków. 
Produkt jest pakowany w worki i gotowy do wymieszania z wodą. 

Produkt stosuje się do wykonania betonopodobnej, gotowej podłogi w pomieszczeniu mokrym, z górnym 
wzmocnieniem z masy podłogowej x-plan. Stosuje się również do napraw, tam gdzie beton/lany asfalt w grubych 
warstwach zastępuje się EPS lightbeton 360 w kombinacji ze wzmocnieniem wartwy wierzchniej masą mira. Z 
powodzeniem można też stosować jako masę izolująco-wypełniającą na podłogach z prowadzonymi rurami.

Uniknij różnicy poziomów na progu łazienki

Gotowa, wodoszczelna podłoga na 
istniejących płytach profi-
lowych daje różnicę poziomów 
między łazienką a wejściem.                                                    

– z EPS lightbeton 360 opuszcza się 
obszar prysznica między warstwę belek 
– to wyrównuje różnicę poziomów

! ✓
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Dane techniczne
Gęstość:  360 kg/m³ + 5% (proszek) 

440 kg/m³ + 10 kg (produkt utwardzony)
Zużycie: 
EPS lightbeton 360, grubość warstwy:

ca. 0,36 kg/m2/mm grubości warstwy 
min. 15 mm na stałe związany z podłożem 
min. 30 mm konstrukcja pływająca

Czas przydatności do użycia: ca. 1 godz.
Przewodność cieplna (λ): 0,1322 W/(mK)
Klasyfikacja pożarowa: Bfl-s1
Czas twardnienia w 18°C do układania
warstwy wierzchniej:

 
20-30 godz.

Zalecana temperatura pracy: 10-25°C
Wytrzymałość na ściskanie 
bez wykończonej nawierzchni: 
z 10 mm mira x-plan:

Krawędzie Na środku podłogi
1,7 MPa 
3,5 MPa

3,0 MPa 
5,8 MPa



Podłoże betonowe (podłoże stabilne)

Przekroje konstrukcji na różnych podłożach
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1.  Podłoże/warstwa nośna

2. Płyta wzmacniająco-izolująca,
    warstwa nośna

3.  Warstwa zatrzymująca wilgoć             
 - folia, papa wodoszczelna 
       lub 4180 primer

4.  EPS lightbeton 360

5.  Zbrojenie
6.  warstwa masy x-plan
    (min. 20 mm grubości)
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Renowacja

Nowo wykonane

1.  Istniejące podłoże

2.  Warstwa antykapilarna

3.  Warstwa zatrzymująca wilgoć
     (folia PCV itp.)
     tylko w przypadku ryzyka wilgoci    
  z podłoża

4.  EPS lightbeton 360

5.  Warstwa masy x-plan
    (min. 10 mm grubość warstwy)

Podłoże drewniane
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maks. 800 mm

maks. 800 mm



Konstrukcja na podłożu z desek lub stropie drewnianym z 
okładziną ceramiczną w pomieszczeniu mokrym 

Renowacja konstrukcji drewnianej w pom. mokrym z 
poziomą okładziną ceramiczną i opuszczonym bro-
dzikiem. Wejście dla niepełnosparwnych.

Renowacja konstrukcji drewnianej w pomieszczeniu 
mokrym z poziomą okładziną ceramiczną
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*)

*) Aby uniknąć różnicy poziomów między łazienką a przedpokojem można obszar prysznica wraz z odpływem 
podłogowym obniżyć o 20-30 mm pomiędzy belkami, z jednostronnym spadkiem w stronę odpływu. 

**) Dotyczy wszystkich konstrukcji: hydroizolację należy wykonać zgodnie z konstrukcją mira PL3. 
 Konstrukcja ta spełnia europeiskie wymogi i posiada certyfikację CE.

unifix 3110 / z-fix

membrana wodoszczelna **) 
- mata z płynną membraną 

min. 25 mm x-plan

siatka zbrojeniowa–
6 mm/15cmx15cm oczka siatki

EPS lightbeton 360

warstwa zatrzymująca wilgoć: 
wodoszczelna folia lub 4180 
primer

sklejka lub płyta wkładkowa

płytki ceramiczne

maks. 1100 mm

płytki ceramiczne

unifix 3110 / z-fix

membrana wodoszczelna **) 
- mata z płynną membraną 

min. 25 mm x-plan

siatka zbrojeniowa–
6 mm/15cmx15cm oczka siatki

EPS lightbeton 360

warstwa zatrz. wilgoć: wo-
doszczelna folia lub 
4180 primer

sklejka lub płyta wkładkowa

maks. 1100 mm

konstrukcja z betonu lekkiego 
dająca bezprogowe przejście z 
korytarza do łazienki. Grubość 
nadbudowy ponad istniejący 
poziom (krawędź legarów):25 
mm plus 8-10mm okładzina np. 
z płytek ceramicznych, czyli 
ta sama grubość co grubość 
desek podłogowych na odnawi-
anej powierzchni



Podłoże oczyścić z kurzu i brudu. 
Podłoże należy zagruntować 
środkiem 4180 primer, jeśli EPS 
lightbeton 360 będzie na stałe 
związany z podłożem.

Oznaczenie wysokości przy użyciu  
mira  plan set zapewni właściwą i 
jednakową grubość warstwy.

Przy układaniu ręcznym wymieszać 
EPS lightbeton 360 w balii 
używając wiertarki z min. 200 mm 
mieszadłem lub w mieszalniku.

Można też stosować automatyczną 
pompę do szpachli lub tym podobną.

Ułożoną masę zagęścić/ubić gładką 
pacą aby zapewnić mocną i zwartą 
powierzchnię. 

Na powierzchni EPS lightbeton 360 
można ułożyć kable grzewcze, które 
mocuje się bezpośrednio do niego, 
a następnie zalewa masą x-plan.   
x-plan można układać po 20-30 
godz. od ułożenia EPS lightbeton 
360.

Gdy EPS lightbeton 360 jest 
układany na konstrukcji z desek 
należy na górze ułożyć siatkę 
zbrojeniową, zalewając ją następnie 
warstwą masy x-plan.
Ewentualne kable grzewcze kłaść na 
górze siatki zbrojeniowej.

Do montowania płytek cerami-
cznych można przystąpić po 
6-12 godz. od ułożenia masy 
x-plan. W pomieszczeniu mokrym 
można powierzchnię masy x-plan 
pokryć membraną 4400 multicoat 
najwcześniej po12-18 godzinach.

Wykonanie podłogi z użyciem EPS lightbeton 360

12 mm

ca. 25 mm Układanie masy
Przestrzegać zaleceń na str. 2 dot. 
grubości warstwy EPS lightbeton 
360. Jeśli mocuje się grzewcze 
kable/przewody grubość warstwy x-
plan musi zawsze mieć następującą 
grubość minimalną: Przy zalewaniu 
elektrycznych kabli grzewczych 
należy grubość warstwy masy 
zwiększyć o średnicę kabli i zawsze 
min.5 mm ponad górną krawędzią 
kabli. 
Dla grzewczych przewodów wod-
nych pokrycie górne musi wynosić 
min.1/10 odległości przewodów.
Wymienione powyżej wartości 
zakładają montaż płytek ceramicz-
nych jako okładzinę wierzchnią.W 
innym przypadku grubość należy 
zwiększyć o dodatkowe 8 mm.
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Dystrybutor:

Mira Polska sp. z o.o.  
Tel. (32) 756 00 31 · Fa× (32) 756 00 32 
Email: info@mira.pl · www.mira.pl

        - kiedy liczy się 
                  jakość 

Konstrukcja pomieszczenia mokrego
Zanim zaplanujesz i wykonasz pomieszczenie mokre 
zapoznaj się z naszą instrukcją konstrukcji pomiesz-
czenia mokrego.  Broszura ta, wraz z kartami techni-
cznymi produktów jest ważnym źródłem niezbędnych 
informacji do właściwego wykonania prac w tym 
pomieszczeniu.  
Broszura dot. pomieszczeń mokrych zawiera:

• Przepisy dot. konstrukcji pomieszczeń mokrych

• Pomoc w wyborze systemu/konstrukcji

• Opis prac krok po kroku

mira byggeprodukter a/s
mira byggeprodukter a/s już od 50 lat 
produkuje chemię budowlaną zarówno dla 
specjalistów jak i klientów prywatnych.Firma 
specjalizuje się w produktach do układania 
płytek, hydroizolacji, wyrównywania podłoży, 
pielęgnacji płytek i kamienia naturalnego itp.

Biuro główne koncernu znajduje się w Gad-
strup, w Danii. Ponadto koncern posiada 
liczne fabryki i/lub biura sprzedaży w krajach 
nordyckich, Wlk. Brytanii, Polsce, Ukrainie 
oraz krajach nadbałtyckich.

Ważne strony
Kliknij na www.mira.pl i zapoznaj się z:

• Hydroizolacja pomieszczeń mokrych

• Izolacja tarasów, balkonów i basenów

• Wyrównywanie podłoży

• Układanie płytek na ścianach i podłogach

• Fugowanie płytek, klinkieru i kamienia 

   naturalnego

• Pielęgnacja i czyszczenie płytek i kamienia   
   naturalnego
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