gulvsparkel

6950 express unirep
Februar 2022

Bygningsdel
✔
■ Vegg
✔ Gulv
■
✔
■ Våtrom
■ Svømmebasseng

6950 express unirep
Sementbasert, plastforsterket hurtigherdende reparasjons og sparkelmasse til gulv
og vegg i våte og tørre rom
• Velegnet til reparasjoner og falloppbygging
• Hurtigherdende
• Støvredusert
Basert på kjemisk sement. Vannfast, hurtigherdende reparasjons og sparkelmasse (ikke selvnivellerende) til sparkling og
oppretting av gulv, trappetrinn, oppbygging av fall m.m. Kan
benyttes på alle typer underlag som betong, puss, keramiske
fliser m.m.
6950 express unirep leveres i 15 kg sekker.

✔
■ Inne
(✔
■) Ute
Underlag
✔
■ Betong
✔
■ Puss
✔
■ Lettbetong
■ Gipsplater/sparkel
■ Tregulv

✔
■ Gamle flisoverflater
✔
■ Stabile plateunderlag
■ Vann og elgulvvarme

Lagtykkelse
✔
■ 0-30 mm
ved tykkelse >30 mm
se utførelse
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Produktbeskrivelse

Utførelse

Sementbasert, hurtigherdende vannfast sparkelmasse i
pulverform.

15 kg 6950 express unirep pulver blandes med ca. 3,8-4,2
liter rent vann. Benytt visp på drill. Blandes til en homogen
masse. Pulver og vann skal være temperert. Bruk sparkelmassen straks etter blanding og arbeid den godt ned i
underlaget, avret og glatt in en fortløbende arbeidsgang.
Ytterligere overflatebelegg kan vanligvis utføres etter 1-3
timer. Restfuktinnhold i sparkelmassen/underlag er avgjørende for hvornår tette og fuktfølsomme belegg kan utføres.

Tekniske data
1700 kg/m3

Densitet:
Produktegenskaper jf. EN 13813: 2002: CT

C25F6

Brukstid:

15-20 min.

Tørke-/herdetid v/18°C
til lett gangtrafikk/belastning:
til maksimal belastning:

45-60 min.
7 døgn

Minimum arbeidstemperatur:

mindst 6°C

Anbefalt arbeidstemperatur:
Forbruk:

10-20°C
1,7

kg/m2/mm

lagtykkelse

Se informasjon på ytelseserklæring - DoP

Bruksområde
Til plansparkling og falloppbygging i i fuktige og tørre områder. 6950 express unirep er også velegnet til fylling av hull
i betong oppretting av trappetrinn o.l. Kan brukes ute med
vannavvisende overflatebelegg av 4630 aqua-flex 2K eller
4650 aqua stop flexibel.

Ved lagtykkelse over 30 mm kan 6950 express unirep tilsettes opp til 25% sand i kornstørrelse 0-4 mm. Max. lagtykkelse 50 mm.

Arbeidshygieniske forhold
Produktet inneholder sement.
Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.
6950 express unirep er garantert kromnøytralisert i minimum 12 måneder.
Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje
15 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

Underlagstyper

Lagring og transport

6950 express unirep kan brukes på underlag av betong,
puss, lettbetong, stabile tre- og gipsplateunderlag.

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder
de tekniske spesifikasjoner minimum 6 måneder fra produksjonsdato i ubrutt emballasje. Kan benyttes lenger, men
de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet
herdetid.

Klargjøring av underlag
Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Eventuell betonghud (slamhinne) og svake deler av betongunderlag skal hugges eller slipes vekk. Løst støv fjernes med støvsuger.
Fett, olje m.v. fjernes med mira 7110 base cleaner, høy
trykksspyling eller annen effektiv rengjøringsmetode.

Salg
mira produkter selges gjennem byggevarehandelen og flisforretninger.

Priming
Priming er normalt ikke nødvendig men trebaserte underlag
og gipsplater primes med konsentrert 4180 primer, for å
unngå vannopptak fra sparkelmassen i underlaget.

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