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Bruksområde
■ Vegg
■ Gulv
✔
■ Våtrom: dusj
■ Våtrom: øvrige gulv
✔
✔
■ Inne

6940 micro decor
floor
Rustikk sparkelbar microsement
for gulvflater

• Gir rustikk, rå look og fargespill til gulv
• Kan påføres i flere lag
• En-komponent
• Klar for overflatebehandling etter 24 timer
• Innfarget - flere fargealternativer
Microsement som gir rustikke gulv med fargespill og rå
betonglook. Leveres i flere farger.
6940 micro decor floor leveres i 5 kg pose.

■ Ute

Underlag
✔
■ Betongulv
✔
■ Pusslag
✔
■ Lettbetong
■ Tregulv

✔
■ Fliser
■ Gamle fliser
✔
■ Malte underlag
✔
■ Stabile plateunderlag
■ Gipsplater/sparkel
■ Gulvvarme
✔

Lagtykkelse
■ 2-4 mm totalt
✔
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Produktbeskrivelse

Utførelse

Sementbasert sparkelmasse for bruk på gulv innendørs.

5 kg 6940 micro decor blandes med 1,2-1,3 l rent vann og
omrøres med langsomtgående vips i 2-3 min til massen er fri
for klumper.

Tekniske data
Densitet, våt:

1200 kg/m³

Brukstid:

30 min.

Herdetid (avhengig av temperaturforhold)
til overflatebehandling:

24 timer

Anbefalt arbeidstemperatur:

10-20°C

Forbruk avhengig av lagtykkelsen
2-4 mm. lagtykkelse

2,5-6 kg/m2

Bruksområde
Dekorativ sparkelmasse for gulvoverflater. Ikke til bruk i våtsone.

Underlagstyper
6940 micro decor floor kan påføres i ett eller flere lag opp til
2-4 mm tykkelse på stabile underlag bestående av betong,
pusslag, malte overflater og flisbelegg.

Forbehandling av underlag
Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olje, fett og løse
deler. For ujevne underlag primes og glattsparkles med 6600
cemplan. På tette underlag som malte flater, keramiske fliser
o.lign. skal overflaten rengjøres og evt. grovslipes, men ikke
primes.
På underlag av gamle fliser anbefales det å først legge et
underlag f.eks. 6940 micro decor floor eller et tynt lag med
flislim for å fylle skjøtene. Hvis 6940 micro decor floor brukes
som grunnsparkel, må det forventes større forbruk.

Påfør produktet på den primede gulvoverflaten med en bred
sparkel eller lignende. For å oppnå en jevn lagtykkelse kan
6940 micro decor floor fordeles med tannsiden av en 4 mm
tannsparkel og deretter glattes med den glatte siden. Antall
påføringer: 1-2 ganger til overflaten er dekket og den ønskede
effekt og struktur er oppnådd. Hvis det skal påføres flere lag,
må andre laget påføres når det første laget er overflatetørr,
tidligst etter 3 timer.
Påføring av 6940 micro decor floor bør fortsette uavbrutt til
hele flaten er dekket, for å unngå fargeforskjeller. Opphold
i påføringen bør gjøres under naturlige opphold som f.eks.
dørstokken.
Unngå vind, trekk og varmepåvirkning fra f.eks. sollys og
gulvvarme under utførelsen og i herdetiden. Gulvvarme
kan startes langsomt opp etter 7-8 døgn.
Verktøyet rengjøres i vann umiddelbart etter bruk.
Den ferdige overflaten gir en jevn, tett og porefri finish, men
kan også slipes med en mekanisk slipemaskin med sandpapir
korn 120-240. Deretter må både den slipte og ikke-slipte overflaten behandles med 4730 protect.

Arbeidshygieniske forhold
Inneholder ingen stoffer som krever merking i henhold til
Reach forordningen (EU) 1272/2008. Vanlige sikkerhetsregler
for håndtering av kjemiske stoffer skal overholdes.
Der henvises ellers til HMS datablad.

Emballasje

Priming

5 kg pose.

Priming foretas når underlaget er klargjort og tørt. Sugende
underlag, som betong, lettbetong og puss primes med mira
4170 decor primer fortynnet med vann i forholdet 1 del primer
til 3 deler vann. På mindre sugende underlag er forholdet 1
del primer til 2 deler vann. På tette overflater som malte flater,
keramiske fliser o.lign. skal overflaten bare rengjøres.

Lagring og transport
Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder
de tekniske spesifikasjoner minimum 24 måneder fra produksjonsdato i ubrutt emballasje. Kan benyttes lenger, men
de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet
herdetid.

Salg
mira produkter selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger over hele landet.

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