
Bazująca na cemencie,  wodoodporna 
i paroprzepuszczalna obrzutka/tynk do 
wykańczania stałych i jednolitych powierzchni 
bazujących na cemencie. 

•  Jednokomponentowa

•  Można nakładać w kilku warstwach 

•  Tworzy powierzchnię strukturalną 

•  Gotowa po18-24 godzinach 

Paroprzepuszczalna obrzutka odpowiednia do powierzchni takich 
jak otynkowane ściany, beton, bloczki leca i cegła. 

6840 decor pakowany jest w 15 kg worki.
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Zastosowanie
■	■	 Ściany
■	■	 Podłogi
■	■	 Pomieszczenia mokre
■	■	 Wewnątrz
■	■	 Zewnątrz

Podłoże 
■	 	■	 	Beton
■■ Tynk
■■  Izolacja
■■  Stare płytki
■■  Gipsowe płyty/szpachla
■■  Mur
■■  Bloczki leca
■■  Bloczki z betonu lekkiego

Grubość warstwy  
■	 	■	 	2-5 mm w zależności od 

metody aplikacji
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Opis produktu

Bazująca na cemencie obrzutka, wodo-i mrozoodporna. 

Dane techniczne

Zastosowanie
Obrzutka tynkarska do powierzchni ścian wewnątrz i na 
zewnątrz.

Typy podłoży
6840 decor można nakładać w warstwie o grubości od 2-5 
mm na podłożach takich jak mur, bloczki lecca, okładziny 
z płytek, istniejący tynk, cegła i beton. Odpowiednia do 
cokołów i kominów.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być zwarte, suche i oczyszczone z kurzu, 
oleju, tłuszczu i luźnych części.  Z podłoża należy usunąć 
wapno i plastikową farbę. Ewentualne naprawy i wygładzenie/
wyrównanie powierzchni wykonać mira 6850 cemplaster lub 
podobną masą szpachlową do ścian.

Gruntowanie
Podłoża chłonne należy zagruntować używając mira 4180 
primer w proporcji  1 część 4180 primer na 2 części wody. 

Wykonanie
mira 6840 decor wymieszać z 3,8-4,4 litra wody na 15 
kg proszku, tak aby powstała jednolita masa. Mieszać 
wolnoobrotowym mieszadłem. Nanosić gładką stroną pacy, 
szczotką, wałkiem lub natryskiem. Przy nakładaniu  łatą 
dodać minimalną ilość wody -  a stosując szczotkę, wałek lub 
natrysk dodać maksymalną ilość wody. Strukturę powierzchni 
można zaraz po nałożeniu poprawić szczotką lub wałkiem,  
tak aby uzyskać zamierzony efekt końcowy.

Uwaga! Aplikacja tynku powinna przebiegać w sposób 
nieprzerywany,  aż do pokrycia całej powierzchni w celu 
uniknęcia różnic w kolorze, spowodowanych zmieniającymi 
się z dnia na dziń warunkami atmosferycznymi. Przerwy w 
pracy należy wykonać w narożnikach, załamaniach muru itp.

Narzędzia myć wodą natychmiast po użyciu. 

ZUŻYCIE 

1½-2 kg na. m² na warstwę przy nakładaniu szczotką.

3-5 kg na  m² przy nakładaniu stalową łatą.

Warunki higieny pracy
Produkt zawiera cement. Należy zachować środki 
ostrżności dotyczące cementu.  

6840 decor bazuje na białym cemencie, który ma niską 
zawartość chromu (VI) i zachowuje bezterminowo jego 
wartość graniczną max. 2 mg/kg.

Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie
15 kg worek.

Przechowywanie i transport
Przechowywać i transportować w warunkach suchych.

W oryginalnym, zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu 
produkt zachowuje właściwości techniczne przez minimum 
rok od daty produkcji. Po upływie tego czasu produkt nadaje 
się do użytku ale jego właściwości techniczne mogą ulec 
zmianie - np. wydłuży się czas wiązania.

Sprzedaż
Zestawy produktowe mira sprzedawane są przez wybrane 
salony płytek i hurtownie budowlane w całym kraju.

Gęstość, mokra:                                                 1950 kg/m³

Gęstość, zużycie                                                  1,54 kg/l

Czas przydatności do użycia:        1-2 godz.

Czas schnięcia (w zależności od temperatury otoczenia) 
do dalszego wykańczania powierzchni: 18-24 godz.

Zalecana temperatura pracy: 10-25°C

Zużycie zależy od stopnia gładkości powierzchni:  3-5 kg/m2
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