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Kołnierze seal manchett do uszczelniania 
odpływów podłogowych i przejść rurowych. 
Mata safecoat zapewnia efektywną 
hydroizolację na reszcie podłogi.    

•  kołnierze seal manchett do odpływów podłogowych i 
przejść

•  łatwe w montażu

•  mata safecoat zapewnia jednolitą grubość membrany

• 3690 one-seal do przyklejania vapourmaty i kołnierzy

Mata i taśma safecoat  oraz pasy wraz z narożnikami, 
kołnierzami i taśmą sealband stosuje się razem z 4400 
multicoat do wykonania izolacji przeciwwodnej pomieszczenia 
mokrego. Podłoża chłonne należy zagruntować środkiem    
4180 primer. Dalsze informacje- patrz broszura pt. " Konstrukcja 
pomieszczenia mokrego". 
 

Zastosowanie
■ ■ Ściany
■ ■ Podłogi
■■ Pomieszczenia mokre
■ ■ Wewnątrz
■ ■ (Zewnątrz)

✔
✔
✔

✔Dodatki

dodatki

Listopad 2022

✔



dodatki

Mira Polska Sp. z o.o. • ul. Boczna 8
44-240 Żory • Tel. +48 32 756  00 31

info@mira.pl • www.mira.pl

PL

byggeprodukter a/s

dodatki

Listopad 2022

mira 4500 vapourmat – 0,63 x 25 m - zalecana na zewnątrz
mira 4500 vapourmat – 1,00 x 30 m - zalecana do wewnątrz
Paro- i wodoszczelna mata pozwalająca uzyskać wodoszczelną konstrukcję na wrażliwych 
na wilgoć podłożach w pomieszczeniach mokrych o szczególnie dużych obciążeniach jak 
np. szkolne kabiny prysznicowe itp. Patrz Deklaracja właściwosci użytkowych - DoP.

mira 4564 sealband 0,10 x 15 m
Samoprzylepna taśma pokryta powłoką antydyfuzyjną do uszczelniania łączeń płyt w 
narożach ściana/ściana oraz ściana/podłoga. Powinna być stosowana na powierzchniach 
wrażliwych na wilgoć w pomieszczeniach mokrych (płyty gipsowe, drewniane itp.).

mira seal corner - zewnątrz i na wewnątrz
Wewnętrzny i zewnętrzny narożnik do uszczelniania naroży podłoga/ściana.

mira seal manchet 
Kołnierze do rur 100 x 100 mm, 100 x 125 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm. 
Gumowe kołnierze pokryte powłoką antydufuzyjną. Dostępne również o dwóch 
otworach. Średnica otworu od  8 - 160 mm.

mira 4550 seal manchet 
Kołnierz do odpływu podłogowego 400 x 400 mm 
Samoprzylepne kołnierze butylowe pokryte chłonną powłoką z włókna o wolnych brzegach 
do złączy pomiędzy warstwą wodouszczelnienia a kołnierzem. Średnica otworu 0-200 mm.

mira 4592 seal manchet A 80 x 380 x 60 mm
Formowany kołnierz narożnikowy do odpływu podłogowego w narożu.

mira 4596 seal manchet C 200 x 1200 x 60 mm
Formowany kołnierz do odpływu podłogowego w pobliżu ściany. Wodo- i paroszc-
zelny  kołnierz do odpływów narożnikowych lub rynnowych, stosowany do prawych 
oraz lewych naroży ścian.

mira 4502 vapourband – 0,1 x 25 m - zewnątrz i na wewnątrz
Paro- i wodoszczelna taśma do uszczelniania  złączy płyt  przy przejściach ściana/
ściana oraz ściana/podłoga.

mira 4526 safecoat taśma 0,1 x 25 m 
mira 4528 safecoat taśma 0,1 x 100 m
Taśma do uszczelniania łączeń płyt oraz przejśćpodłoga/ściana na podłożach 
wrażliwych na wilgoć, gdzie spotykają się różne typy materiałów.

mira 4520 safecoat fiberdug – 1 m x 10 m 
mira 4524 safecoat fiberdug – 1 m x 50 m 
Mata do "wtapiania" w system 4400 multicoat, zapewnia jednolitą grubość meme-
brany i jej szybkie wysychanie. Wymagana do podłóg na podłożach  drewnianych/     
drewnopochodnych.

mira 3690 one-seal
Jednokomponentowy klej do montowania 4500 vapourmat itd., płytek, klinkieru, 
metalu i plastiku.


