
niezawodne wykonywanie
posadzek przemys∏owych



mira 6650
industriplan
Powierzchnia wykonana masà 6650
industriplan mo˝e s∏u˝yç jako gotowa
posadzka w pomieszczeniach suchych
bez dodatkowego przykrycia w
obszarach o Êrednim obcià˝eniu np. hale
produkcyjne, magazyny, w których
odbywa si´ ruch m.in. podnoÊników palet
i wózków wid∏owych. 6650 industriplan
ze wzgl´du na g∏adkà i równà
powierzchni´ nadaje si´ szczególnie do
stosowania w magazynach, gdzie
dok∏adnoÊç ustawienia automatycznych
sztaplarek wymaga bardzo równej
powierzchni.

Powierzchnie nale˝y chroniç przed silnie
trzàco-zdzierajàcym dzia∏aniem .
Posadzki w przemyÊle spo˝ywczym i
chemicznym, gdzie stawiane sà wymogi
higieniczne, nale˝y zabezpieczyç
pow∏okami ochronnymi np. epoxy.

mira 4180 primer
Na bazie akrylu, p∏ynny Êrodek do gruntowania pod∏o˝a
przed na∏o˝eniem mas szpachlowych. Zapewnia w∏aÊciwà
przyczepnoÊç, zamkni´cie porów i zwiàzanie warstwy
wylewki z pod∏o˝em.

Zu˝ycie: 1 litr./10-14 m2.

mira x-plan
Wzmocniona w∏óknami i plastikiem, szybko twardniejàca, na
bazie cementu masa szapchlowa do wyrównywania pod∏óg
betonowych i innych stabilnych pod∏o˝y o dobrej przyczepnoÊci.
x-plan nanosi si´ jako podk∏ad wst´pnie wyrównujàcy istniejàce
pod∏o˝e przed na∏o˝eniem 6650 industriplan. Zalecana gruboÊç
warstwy 5-50 mm. Czas u˝ycia po wymieszaniu z wodà wynosi
ok. 30 minut. L˝ejszy ruch pieszy po 2-3 godz. Kiedy powierzchnia
x-planu mo˝e wch∏aniaç Êrodek gruntujàcy, mo˝na przystàpiç do
gruntowania i dalszego wykaƒczania posadzki (3-6 godz.).

Zu˝ycie: 1,7 kg/m2/mm gruboÊci warstwy.

mira 6650 industriplan
Wzmocniona plastikiem, szybko twardniejàca, na bazie
cementu, niepylàca, samopoziomujàca, o wysokiej
wytrzyma∏oÊci masa do wyrównywania posadzek
przemys∏owych, gdzie wymagana jest du˝a wytrzyma∏oÊç i
równoÊç powierzchni. 6650 industriplan wymaga dobrej
wytrzyma∏oÊci pod∏o˝a, dlatego te˝ napraw´ i wyrównanie
nale˝y wykonaç zalecanymi produktami. 6650 industriplan
mo˝na stosowaç przez 30 minut po jej wymieszaniu. Ruch
pieszy mo˝na rozpoczàç po 2-3 godzinach od na∏o˝enia
masy. Powierzchnia nie wymaga szlifowania i mo˝e s∏u˝yç
jako gotowa posadzka. W przemyÊle spo˝ywczym,
chemicznym itp. powinno si´ powierzchni´ pokryç pow∏okami
ochronnymi np. epoxy.

Zu˝ycie: 1,7 kg/m2/mm gruboÊci warstwy.

mira plan stop
Samoprzylepna taÊma z pianki o wymiarach 30x30 mm lub
15x15 mm do ograniczania obszarów wylania mas
samopoziomujàcych  w miejscach podzia∏u na nawy,
otworach drzwiowych, schodach, wpustach itp.

mira 6998 betomix quick
Szybko twardniejàcy, na bazie cementu, wodo- i
mrozoodporny suchy beton do wykonywania podk∏adów
pod∏ogowych, napraw, gdzie wymagane jest szybkie
twardnienie i schni´cie. 6998 betomix quick mo˝na nak∏adaç
w warstwach od 20-80 mm. Pod∏o˝e przed u˝yciem masy
nale˝y oczyÊciç, s∏abe cz´Êci wybiç, ewt.powierzchni´
zwil˝yç wodà aby zapewniç dobry kontakt z masà 6998
betomix quick. Czas stosowania po wymieszaniu wynosi ok.
60 minut. Po 2-3 godz. mo˝na przystàpiç do dalszego
wykaƒczania powierzchni.

Zu˝ycie: 1,9 kg/m2/mm gruboÊci warstwy.

Oto produkty, które nale˝y u˝yç 

Zanim zaczniesz...
Pod∏o˝e musi byç stabilne i zwarte.
S∏abe, zwietrza∏e cz´Êci nale˝y usunàç,
nast´pnie naprawiç i wst´pnie
wyrównaç zaprawà 6998 betomix quick
lub x-plan. Dylatacje, szczeliny
skurczowe oraz p´kni´cia nale˝y
powtórzyç w warstwie nowej posadzki.
Pod∏o˝a takie jak asfaltobeton muszà
mieç odpowiednià  przyczepnoÊç, aby
mog∏y byç u˝yte jako pod∏o˝e dla 6650
industriplan. Mas´ mo˝na nak∏adaç w
warstwie o gruboÊci od 5-15 mm.
Optymalnà wytrzyma∏oÊç osiàga si´
przy jednorodnej gruboÊci warstwy.

mira 6650 industriplan jest przeznaczony do stosowania wewnàtrz,
w halach przemys∏owych, magazynach, ch∏odniach itp., gdzie
pod∏ogi nara˝one sà na du˝e obcià˝enia mechaniczne.

posadzki przemys∏owe 
z zastosowaniem 6650 industriplan



Pod∏o˝e gruntuje si´ Êrodkiem 4180 primer
przy u˝yciu szczotki. Kiedy primer jest 
suchy zwykle po 1-2 godz. mo˝na nak∏adaç
mas´ 6650 industriplan.

Du˝e powierzchnie dzieli si´ tak, by
mo˝liwe by∏o wylewanie masy w sposób
ciàg∏y na ca∏ej szerokoÊci, aby wczeÊniej
na∏o˝ona masa by∏a jeszcze nadal p∏ynna.

Powierzchnia mo˝e s∏u˝yç jako gotowa 
posadzka bez dodatkowego wykaƒczania.

Dziury i zag∏´bienia o g∏´bokoÊci
5-50 mm nale˝y naprawiç/
wyrównaç masà x-plan. Pod∏o˝e
gruntuje si´ jak pokazano na
ilustracji.

Równomierne rozprowadzenie masy
szpachlowej w rogach lub przy cienkich
warstwach, mo˝na zapewniç przez
przeciàgni´cie pacà z´batà.

Po 2-3 godzinach mo˝na dopuÊciç l˝ejszy
ruch pieszy.

W przemyÊle spo˝ywczym, chemicznym i
in. powinno si´ zabezpieczyç powierzchni´
przed wch∏anianiem substancji odpowiednià
farbà np. epoxy.

Górnà warstw´ wyrównawczà
wykonuje si´ masà 6650
industriplan, którà mo˝na nak∏adaç
w warstwie o gruboÊci od 5-15
mm. Optymalnà wytrzyma∏oÊç
osiàga si´ przy jednorodnej
warstwie gruboÊci 8-12 mm.

Na du˝ych powierzchniach najlepiej jest
nak∏adaç mas´ przy pomocy pompy
zaopatrzonej w mieszalnik.

Po up∏ywie 24-48 godzin mo˝na rozpoczàç
normalny ruch.

mira flow test stawia si´ na równej powierzchni,
nape∏nia a˝ do kantu masà 6650 industriplan, po
czym pierÊcieƒ unosi si´ aby odmierzona iloÊç
masy mog∏a swobodnie rozlaç si´ Kiedy masa
ca∏kowicie rozp∏yn´∏a si´ mierzy si´ jej Êrednic´,
która przy prawid∏owej iloÊci dodanej wody
powinna wynosiç 135-145 mm.

Sposób wykonania prac
Dziury i zag∏´bienia o g∏´bokoÊci
powy˝ej 50 mm nale˝y naprawiç
stosujàc 6998 betomix quick.
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produkty u∏atwiajà prac´
Produkty firmy mira byggeprodukter a/s obejmujà szeroki
asortyment produktów zarówno dla profesjonalistów jak i dla 
osób prywatnych. Wszystkie produkty sprzedawane sà w
praktycznych opakowaniach zawierajàcych instrukcj´ sposobu 
ich stosowania. 

Sprzeda˝ i serwis
Produkty mira sprzedawane sà przez sieç autoryzowanych
dystrybutorów. Zarówno dystrybutorzy jak i firma mira byggeprodukter
a/s s∏u˝y zawsze radà i informacjà o produktach, ich w∏aÊciwoÊciach i
zastosowaniu. Informacj´ o najbli˝szym dystrybutorze mo˝na
otrzymaç w biurze Mira Sp. z o.o. tel. (071) 3643 255.
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To warto wiedzieç o masach do wyrównywania

• mira x-plan

• mira masy do wyrównywania i napraw

• mira szybkotwardniejàce masy

Osiàgni´cie dobrego koƒcowego rezultatu zale˝y od stanu
pod∏o˝a i warunków otoczenia podczas nak∏adania i
twardnienia mas wyrównujàcych.

Masy wykonane sà na bazie specjalnych cementów i
wype∏niaczy, co zapewnia szybkie ich twardnienie oraz
krystaliczne wiàzanie czàsteczek wody. To oznacza, ˝e
woda zostaje zwiàzana podczas procesu twardnienia. JeÊli
wystàpi wysuszanie w czasie twardnienia spowoduje to, ˝e
masa nie b´dzie mia∏a wystarczajàcej iloÊci wody, aby
proces twardnienia przebiega∏ prawid∏owo. Masy zamiast
stwardnieç wyschnà, czego rezultatem b´dzie s∏aba i
chropowata warstwa.

Przed na∏o˝eniem masy musisz zwróciç
uwag´ na to czy:
• podana na opakowaniu iloÊç wody jest przestrzegana.

• ewt. ogrzewanie pod∏ogowe zosta∏o odpowiednio
wczeÊnie wy∏àczone przed na∏o˝eniem masy, aby
pod∏oga nie by∏a cieplejsza od +20 °C.

• klimatyzacja i wentylacja zosta∏y wy∏àczone przed
rozpocz´ciem prac.

• nie ma przeciàgu tzn. okna i drzwi zosta∏y
pozamykane w takim stopniu na ile to by∏o mo˝liwe.

• zas∏oni´to przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni
s∏onecznych.

• temperatura otoczenia utrzymuje si´ w granicach 
+5 til +20 °C.

• w przypadku niskiego stopnia wilgotnoÊci powietrza
lub innych niesprzyjajàcych warunków masa zosta∏a
przykryta folià, aby nie dopuÊciç do jej wysychania.

Zu˝ycie 1,7 kg / m2 / mm gruboÊci warstwy

GruboÊç warstwy 5 – 15 mm

Powierzchnia 6650 industriplan mo˝na stosowaç
bezpoÊrednio w halach przemys∏owych,
magazynach, gara˝ach, ch∏odniach 
itp. Posadzki w przemyÊle spo˝ywczym,
chemicznym itp. powinno si´
zabezpieczyç przed wch∏anianiem
substancji pokrywajàc je  np.epoxy,
p∏ytkami ceramicznymi i in.

Stopieƒ wilgotnoÊci Stwardnia∏a masa wykazuje dobrà
stabilnoÊç stopnia wilgotnoÊci. Nie
wolno stosowaç w basenach,
zbiornikach wodnych itp.

Si∏a na zginanie/rozciàganie ok. 9 MPa

Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie ok. 30 MPa

PrzyczepnoÊç ok. 3 MPa

Skurcz 0,5 – 0,7 ‰

Czas korekcji 10 – 15 minut

Czas u˝ycia zaprawy ca. 30 minutter

Mo˝liwoÊç chodzenia 2 – 3 godz.

G´stoÊç w stanie suchym 1,6 kg / litr

G´stoÊç w stanie mokrym 1,8 kg / litr

pH ok. 11 (w stanie mokrym)

Êrodki ochrony osobistej Patrz karta techniczna

Rozp∏ywalnoÊç 135 – 145 mm (mira flow test)

Dane techniczne

Przy wykonywaniu innych zadaƒ 
z masami szpachlowymi i zaprawami 
- przeczytaj broszury:

Dystrybutor:

Egegaardsvej 2 . DK-4621 Gadstrup 
Tel. +45 46 19 19 46 . Fax +45 46 19 20 21
Email: info@mira-byggeprodukter.dk


