
1-komponentowa, bazująca na cemencie, 
elastyczna membrana do wodouszczelniania 
wewnątrz i na zewnątrz, podłóg, tarasów, 
balkonów, basenów i pływalni 

•    Wytrzymuje napór 15 m słupa wody 

•  Odporna na chemikalia stosowane powszechnie w 
przemyśle spożywczym i środowisku kąpielowym 

•   Dobra przeczepność do stałych podłoży mineralnie 
wiążących

•  Doskonała powłoka spodnia pod płytki ceramiczne

4650 aqua stop flexibel jest zalecana jako membrana w 
obiektach przemysłowych branży spożywczej, kuchniach 
przemysłowych, do stosowania na podłożach z betonu itp.
4650 aqua stop flexibel jest pakowana w 12,5 kg worki.

Zastosowanie
■ ■ Ściany
■ ■ Podłogi
■ ■ Baseny pływackie
■  ■  Pomieszczenia mokre w
     pływalniach publicznych
■ ■ Przemysł spożywczy
■ ■ Balkony
■ ■ Tarasy
■ ■ Wewnątrz
■ ■ Zewnątrz

Rodzaje podłoża 
■ ■ Podłoża betonowe
■ ■ Wylewka cementowa
■ ■ Elementy betonowe
■ ■ Mur tynkowany
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Opis produktu
1-komponentowa, elastyczna, bazująca na cemencie mem-
brana do wodouszczelniania podłoży mineralnie wiążących.

Dane techniczne

Zastosowanie
Jako membrana wodoszczelna przed montażem płytek 
ceramicznych, tynku fasadowego lub jako warstwa 
ostateczna w korytarzach o niewielkim natężeniu ruchu. 
Zastosowanie w pływalniach publicznych, prysznicach, 
na podłogach, w basenach rekreacyjnych, na tarasach, 
balkonach, w kuchniach przemysłowych itp. Odpowiednia 
również jako wierzchnia warstwa ochronna na konstrukcjach 
betonowych, fasadach, kominach i fundamentach.

Typy podłoży
Beton, tynk lub podobne podłoża wiążące mineralnie.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, stabilne, zwarte, wolne od 
tłuszczu, kurzu, resztek farby lub kleju. Ubytki i pęknięcia 
należy naprawić wodoodporna szpachlą. Podłoża chłonne 
należy zwilżyć wodą (woda nie może stać na podłożu) przed 
ułożeniem 4650 aqua stop flexibel.

Tam, gdzie występuje ryzyko pracy w podłożu tj. na 
dylatacjach, stykach ścian z podłogą itp. należy łączenia te 
zabezpieczyć taśmą mira 4526 safecoat lub vapourband. 
W pęknięciach i rysach skurczowych o minimalnym ryzyku 
przemieszczeń (mniejszym niż 0,75mm) można wliczyć 

tę deformację w tolerancję warstwy membrany. Części 
budynku odlane monolitycznie, z betonu zbrojonego 
pracujące razem, jak niecki zbiorników nie wymagają 
zabezpieczania taśmą uszczelniającą.

Wykonanie
12,5 kg proszku wymieszać z 2,7-2,9 litra wody. Mieszać 
przez 2 minuty do uzyskania wolnej od grudek, jednolitej 
masy. Nakładać krótkowłosym wałkiem, szczotką lub 
końcówką natryskową. W przypadku tej ostatniej zaleca się 
dodatkowe wykończenie szczotką. Należy nałożyć minimum 
2 warstwy masy o wadze 1-1,25 kg na każdą warstwę. 
Każda warstwa musi powierzchniowo wyschnąć przed 
nałożeniem kolejnej. W przypadku dużego obciążenia wodą 
oraz dla basenów pływackich należy zastosować 3 warstwy 
produktu.

Przy dalszym wykańczaniu membrany płytkami 
ceramicznymi, w zależności od warunków atmosferycznych 
(np. gdy wiatr lub słońce wysuszą warstwę 4650) należy 
zagruntować ją środkiem mira 4180 primer (zgodnie z 
zaleceniem dla kleju) aby nie chłonęła wilgoci z kleju do 
płytek.

Warunki higieny pracy
PR nr. 2210758

Produkt zawiera cement. Należy zachować środki 
ostrożności dot. cementu.

4650 aqua stop flexibel bazuje na niskoalkalicznym białym 
cemencie i zachowuje bezterminowo wartość graniczną 
zawartości chromu(VI). Dalsze informacje - patrz Karta 
Charakterystyki.

Opakowanie
12,5 kg worki wzmocnione folią i wyposażone w uchwyt.

Przechowywanie i transport
Przechowywać i transportować w warunkach suchych. 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu produkt 
zachowuje właściwości techniczne min.12 miesięcy od daty 
produkcji.  Po upływie tego czasu produkt nadaje się do 
użycia, ale jego właściwości techniczne mogą ulec zmianie - 
np. wydłuży się czas wiązania. 

Sprzedaż
Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek 
i hurtownie budowlane.

Gęstość: 1500 kg/m³

Właściwości :              EN 14891:  CMP

Deformacja: min. 0,75 mm

Czas przydatności do użycia:   3 h

Czas schnięcia w temp. 18°C: 
do układania kolejnej wartswy:  3-5 h

do dalszej obróbki: 10-24 h

gotowość do obciążeń: 7 dni

Zalecana temp. pracy: 10-20°C 
(zarówno proszku jak i wody)

Zużycie:  
Dla 2 warstw: 2,2 – 2,5 kg/m2 
Dla 3 warstw: min. 3,0 kg/m2

 Patrz Deklaracja właściwości użytkowych - DoP 

Mira Polska Sp. z o.o. • ul. Boczna 8
44-240 Żory • Tel. +48 32756 0031

www.mira.pl • www.mira.eu.com byggeprodukter a/s
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