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Bruksområde
✔
■ Vegg
✔
■ Tørre rom
✔
■ Inne

3500 multiflex
Akrylbasert, høyelastisk, hvit pastalim for innendørs bruk, i tørre rom, på underlag med
stor deformasjonsrisiko

• Ferdig blandet og velegnet til flismontering på bevegelige
underlag

• Limer til de fleste typer underlag
• Kan benyttes til alle typer fliser
3500 multiflex benyttes til liming av alle typer keramiske fliser,
og speil for innmuring. Limet er velegnet til de fleste underlag
som gipsplater, spon og kryssfiner, gamle fliser, malte flater,
puss, betong, betongelementer og lettbetongelementer.
3500 multiflex er et våtprodukt, som er bruksklart ved levering.
Produktet er lett å bearbeide og enkelt å fordele på overflaten.
3500 multiflex leveres i 4 kg spann.

Underlag
■ Med stort svinn/defor✔
masjon

■
✔ Betongelementer
■
✔ Lettbetongelementer
■
✔ Lettbetongblokker
■ Pusset murverk
✔
✔
■ Gipspuss/sparkel
■ Gipsplater
✔
✔
■ Gammel fliskledning/malte

flater

■
✔ Trebaserte plater

Flistyper
✔
■ Keramikk med vannopptak
under 0,5%

■ Keramikk med vannopptak
✔

over 0,5%

■
✔ Naturstein
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Produktbeskrivelse

Bruksanvisning

Høyelastisk hvit flispasta klart til bruk. Lett og smidig å
bruke, med meget stor strekk- og trykkstyrke.

Limet er klart til bruk. Ikke smør lim på større arealer enn
man rekker å sette fliser på innen limet skinnherder.

Tekniske data
Densitet:

1600 kg/m³

Produktegenskaper jf. EN12004:
Brukstid:

D1
maks. 30 min.

Tørketid ved/18°C
til utfuging/lett gangtrafikk:
Arbeidstemperatur:

1-4 døgn
10-25°C
1,4 kg/m2

Forbruk (gjennomsnitt):

Se informasjon på ytelseserklæring - DoP

3500 multiflex trekkes på underlaget med en tannsparkel,
først med sparkelens glatte side, deretter trekkes tannsiden
gjennom limet. Følg anvisning for korrekt tannstørrelse til
underlag/flistype.
Flisene vris/presses på plass i det våte flislimet. Kontoller
jevnlig at det oppnås full limdekning på flisens bakside.
Unngå vind, trekk og varmepåvirkning fra f.eks. sollys og
gulvvarme under utførelsen og i herdetiden på 7-8 døgn.
Avhengig av flisenes sugeevne og romtemperaturen, er
overflaten klar til fuging etter ca. 1-4 dager.

Arbeidshygieniske anvisninger
Produktet er ikke merkepliktig.

Bruksområde
Til montering av alle typer keramiske fliser og naturstein på
gulv og vegg innendørs i tørre områder.

Det henvises ellers til HMS-datablad

Emballasje

Underlag

4 kg spann.

3500 multiflex er spesielt egnet til underlag med mye bevegelse og stor deformasjonsrisiko. Betong og lettbetongelementer, lettklinkermurverk, pussede flater, gipspuss/-sparkel, gipsplater, plater av tremateriale, gamle fliser.

Lagring og transport

Forbehandling av underlaget
Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam.
Underlaget skal være tørt. Sugende underlag bør primes
med 4180 primer.

Oppbevares og transporteres tørt og frostfritt.
Produktet er lagerstabilt i min. 1 år fra produksjonsdato i
uåpnet emballasje.Kan benyttes lenger, men de tekniske
egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg
mira’s produktprogam selges gjennom byggevarehandelen
og spesialforretninger for keramiske fliser.

Ved montering på gamle fliser og malte flater kontrolleres
det at fliser/maling sitter fast. Overflaten renses for fett og
urenheter med 7110 base cleaner.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com
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