vanntetting

4650 aqua-stop flexibel
desember 2018

Bygningsdel
✔
■ Vegg
✔
■ Gulv
✔
■ Svømmebasseng
✔
■ Våtrom i offentlige bade–
anlegg

4650 aqua stop
flexibel

✔ Næringsmiddelindustri
■
✔
■ Balkong
✔
■ Terrasse
✔
■ Inne
✔
■ Ute

1-komponent sementbasert fleksibel membran
for fuktbeskyttelse inne og ute, på terrasser, balkonger, gulvarealer og basseng i svømmeanlegg

Underlag
✔
■ Betonggulv
✔
■ Puss
✔
■ Betongelement
✔
■ Pusset murverk

• Motstår over 15 m vannsøyle
• Resistent mot vanlig forekommende kjemikalier i næringsmiddelindustri og bademiljøer

• God vedheft til alle mineralsk bundne, faste underlag
• Perfekt underlag til montering av keramiske fliser
4650 aqua-stop flexibel er velegnet som membran i industriområder som næringssmiddelindustri, storkjøkken på underlag av
betong og lignende. Velegnet som underlag for flislegging.
4650 aqua-stop flexibel leveres i 12,5 kg sekk.

vanntetting
Produktbeskrivelse
1-komponent, elastisk, sementbasert membran til vanntetting av mineralsk bundne underlag.

Tekniske data

4650 aqua-stop flexible
desember 2018

overgangen med mira sealband. I små sprekker og svinnsprekker opp til 0,75 mm kan bevegelsen opptas i membranlaget. Støpte, sammenhengende, armerte konstruksjoner
som svømmebasseng skal ikke forsegles med sealband.

Utførelse
1500 kg/ m3

Densitet:
Produktegenskaper jf. EN 14891:
Deformasjon:

CMP
min. 0,75 mm

Brukstid:

3 timer

Tørketid v/18°C
overflatetørr, klar til neste lag:
til videre overflatebehandling:
til maksimal belastning:
Anbefalt arbeidstemperatur:
Forbruk
Ved 2 påføringer
Ved 3 påføringer

3-5 timer
10-24 timer
7 døgn
10-25°C
2,2–2,5 kg/m2
minst. 3,0 kg/m2

Se informasjon om ytelseserklæring - DoP

Bruksområde
Som vanntett membran før montering av keramiske fliser,
fasadepuss, eller uten overflatebeskyttelse på områder med
lett trafikk som gangarealer. Benyttes i offentlige bademiljøer, dusj, gulvarealer, svømmebasseng, på terrasser, balkonger, storkjøkken og lignende. Også velegnet som overflatebeskyttelse på betongkonstruksjoner, fasader, piper og
fundamenter.

12,5 kg pulver blandes med 2,7-2,9 liter rent vann. Benytt
visp på drill i minimum 2 minutter til massen er klumpfri og
homogen.
Påføres med korthåret rulle/kost eller sprøyte. Ved sprøyting anbefales å etterstryke med kost. Påføres i minimum 2
lag av 1-1,25 kg/m2 pr. påføring. Hvert lag skal være overflatetørr, før neste lag påføres. Ved stor vannbelastning som i
svømmebasseng og lignende påføres 3 lag.
Ved overflatebehandling med keramiske fliser anbefales å
prime med 4180 primer (jv anvisning for flislim) for å unngå
at flislimet skinnherder.

Arbeidshygieniske forhold
Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.
4650 aqua-stop flexibel er basert på lavalkalisk hvit sement
og overholder derfor uten tidsbegrensning grenseverdien
for kromindhold.
Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje
12,5 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

Lagring og transport
Oppbevares og transporteres tørt.

Underlagstyper
Betong, puss og lignende mineralsk bundne underlag.

Klargjøring av underlag
Underlaget skal være fast og fritt for løse partikler. Huller,
sprekker og lignende skal repareres med vannfast mørtel/sparkelmasse. Det skal være fritt for smuss, olje, fett,
maling, limrester osv. Sugende underlag bør fuktes med
vann (det må ikke stå overflødig vann på underlaget) før
påføring av 4650 aqua-stop flexibel.

Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum
1 år fra produksjonsdato i ubrutt emballasje. Kan benyttes
lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med
en utvidet herdetid.

Salg
mira produkter selges gjennem byggevarehandelen og flisforretninger.

Der det er risiko for bevegelser i underlaget som i fuger,
overganger gulv/vegg, støpeskjøter og lignende, forsegles

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