Masz dość pyłu..?
Oto 5
produktów o

ZREDUKOWANYM
PYLENIU

szpachle, wylewki i kleje

Dobre środowisko
pracy bez kompromisu z
jakością!
Świadomy wykonawca wie jak ważne jest właściwe środowisko
pracy. To Ty musisz stawiać wymagania produktom, z którymi
pracujesz - czyli produktom mira. Przedstwaiamy 5 produktów mira
o zredukowaym pyleniu, które uczynią Twój dzień łatwiejszym oraz
bezpieczniejszym - również dla środowiska. Dzięki produktom mira
oznaczonym Low Dust praca staje się czystą przyjemnością.

Low Dust – zredukowane pylenie = komfort, lepsze środowisko pracy
Łatwe przygotowywanie i układanie = lepsze środowisko pracy
Białe kleje bez chromu = łatwe czyszczenie, lepsze środowisko pracy

Układanie:

6998 betomix quick
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Bazujący na chemicznym cemencie, wzmocniony polimerami,
szybkotwardniejący, wodo- i
mrozoodporny pół-suchy beton
(nie jest samopoziomujący).
6998 betomix quick jest odpowiedni do pomieszczeń
mokrych i suchych, wewnątrz i
na zewnątrz, do wykonywania
betonowych podłoży, podkładów
pływających, zakotwień
uchwytów, wsporników itp., oraz
do naprawy ubytków w betonie.

6998 betomix quick można
układać jako trwale zespolony na
betonie i jako podkład pływający
bez zbrojenia na podłożach
stałych.
CE-klasa C25F5
O zredukowanym pyleniu
6998 betomix quick pakowany
jest w 20 kg worki foliowe.

Szpachlowanie:

x-plan
Bazująca na cemencie, wzmocniona
włóknem i polimerami masa do wyrównywania podłoży. x-plan stosuje się do
szpachlowania poziomego i tworzenia
spadków w pomieszczeniach mokrych i
suchych, jest zalecany przy wszystkich
typach wodnych i elektrycznych ogrzewań
podłogowych.
x-plan można stosować na podłożach z
betonu, betonu lekkiego, wylewce cementowej, podłożach gipsowych, z płyt

wiórowych, desek o ryzyku przemieszczeń
i deformacji. x-plan można wylewać
ręcznie lub przy użyciu pompy z mieszalnikiem.
CE-klasa C30F6
O zredukowanym pyleniu
x-plan pakowany jest w 20 kg
worki foliowe.

Klejenie:

3110 unifix
Bazujący na cemencie, mrozo- i
wodoodporny, wzmocniony plastikiem
biały klej do płytek, do podłóg i ścian.
Odpowiedni do podłoży o umiarkowym skurczu/deformacji.
3110 unifix można stosować do
montażu wszystkich typów płytek cermaicznych, klinkieru i z kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz, w
pomieszczeniach mokrych i suchych.
Zalecany do podłóg z ogrzewaniem
i cienkich, transparentnych płytek,

mozaiki szklanej, jasnego marmuru
itp. 3110 unifix jest łatwy w przygotowaniu i nanoszeniu na powierzchnię.
Wysoka przyczepność umożliwia
montaż na ścianach bez obsuwania
się płytek.
CE-klasa C2TE S1
O zredukowanym pyleniu.
3110 unifix pakowany jest w 5 kg
torby i 15 kg papierowe worki wzmocnione folią i wyposażone w uchwyt.

3130 superfix
Bazujący na cemencie, mrozo- i wodoodporny, wzmocniony plastikiem biały
klej do płytek, do podłóg i ścian. Odpowiedni do podłoży o znacznym skurczu/
deformacji jak np. mury tynkowane,
mury z bloczków, gipsowy tynk/szpachla, płyty gipsowe, elementy betonowe
oraz z betonu lekkiego o dużym skurczu.
3130 superfix można stosować do
montażu wszystkich typów płytek
ceramicznych, klinkieru i z kamienia
naturalnego wewnątrz i na zewnątrz,
na podłogach i ścianach,w pomieszczeniach mokrych i suchych. Zalecany do
podłóg z ogrzewaniem oraz do cienkich,
prześwitujących płytek, mozaiki szklanej, jasnego marmuru itp.

Szczególnie dobra przyczepność do
płytek niechłonnych i z klinkieru. 3130
superfix jest łatwy w przygotowaniu i
nanoszeniu na powierzchnię. Wysoka
przyczepność umożliwia montaż na
ścianach bez obsuwania się płytek.
CE-klasa C2TE S2
O zredukowanym pyleniu.
3130 superfix pakowany jest w 5 kg
torby i 15 kg papierowe worki wzmocnione folią i wyposażone w uchwyt.

z-fix excellent

Bazujący na cemencie, mrozo- i wodoodporny, ekstra lekki, biały klej do płytek, do
podłóg i ścian. Odpowiedni do podłoży o
znacznym skurczu/deformacji jak np. mury
tynkowane, mury z bloczków, gipsowy
tynk/szpachla, płyty gipsowe, elementy
betonowe oraz z betonu lekkiego o dużym
skurczu.
z-fix excellent można stosować do
montażu płytek ceramicznych, klinkieru
i z kamienia naturalnego wewnątrz na
podłogach i ścianach, w pomieszczeniach mokrych i suchych. Szczególnie
zalecany do podłóg z ogrzewaniem oraz
do cienkich, prześwitujących płytek,

mozaiki szklanej, jasnego marmuru itp.
Szczególnie dobra przyczepność do
płytek niechłonnych i z klinkieru. z-fix
excellent jest wyjątkowo łatwy w nanoszeniu na powierzchnię i ma o 30%
większą wydajność niż inne kleje. Wysoka
przyczepność z-fix excellent umożliwia
montaż na ścianach bez obsuwania się
płytek.
CE-klasa C1TE S2
O zredukowanym pyleniu.
z-fix excellent pakowany jest w 10 kg
papierowe worki wzmocnione folią i
wyposażone w uchwyt.

klucz do sukcesu w układaniu, szpachlowaniu i
przyklejaniu
klejenie płytek

z-fix
excellent
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Nowy beton, elementy z keramzytobetonu (1-3 mies.)
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Ogrzewanie podłogowe

Płytki
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Powierzchnie malowane, stare płytki
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ceramika średniochłonna, łupek, granit itp.
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ceramika wysokochłonna
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Marmur i cienkie, ceramiczne płytki z jasnym kruszywem
Mozaika szklana
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Płyty wielkoformatowe

Schnięcie Do fugowania / wykańczania powierzchni

x		
18-20 h

18-20 h

18-20 h

6 -18 h

ca. 3 h

1) x-plan należy zawsze pokryć membraną wodoszczelną 2) Nadaje się do wykonania konstrukcji pływającej. Zawsze należy przestrzegać zaleceń dla danej konstrukcji.

Pewny montaż

Na stronie www.mira.pl znajdują się szczegółowe instrukcje
montażu gotowe do pobrania lub wydrukowania. Instrukcje
przedstawiają krok po kroku sposób wykonania prac przy użyciu
produktów mira.
Dalsze rady i wskazówki dot. projektowania, wykonania i
pielęgnacji z zastosowaniem produktów mira znajdują się na
stronie www.mira.pl. Nasi doradcy również chętnie udzielają
porad w zakresie doboru i zastosowania produktów mira pod
telefonem 032 756 00 31

byggeprodukter a/s
Mira Polska Sp. z o.o • ul. Boczna 8
44-240 Żory • Tel. +48 32756 0031
www.mira.pl • www.mira.eu.com

Na stronie www.mira.pl znajdują się wszystkie istotne informacje dotyczące produktów i ich zastosowania.
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Rady i wskazówki

