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Bruksområde
■ Vegg

✔
■ Gulv
■ Våtrom
■ Svømmebasseng

✔ Inne
■
✔ Ute
■

stonefix

Underlag
✔
■ Betonggulv

Sementbasert, grå spesialmørtel

✔
■ Gulvsparkelmasse

• Sementbasert klebemørtel
• Klar til lett gangtrafikk og fuging etter 18-20 timer
• Egnet til montering av kantstein og heller på asfalt
Stonefix er basert på grå sement til montering av naturstein,
betongstein, skifer mm på underlag av betong, puss og
asfalt.
Stonefix leveres i 25 kg sekker.

■ Betongelementer
■ El- og vannbåren gulvvarme
■ Gamle fliser/malte flater
■ Gipspuss/-sparkel
■ Gipsplater/celleplastplater

med sement overflate
■ Letbetongblokker
■ Letbetongelementer
■ Pusset murverk
■ Trebasert underlag
■   Våtroms membran
✔ Asfalt
■

Lagtykkelse
✔
■ 3-20 mm
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Produktbeskrivelse

Utførelse

Sementbasert, frostsikker, vannfast, plastforsterket, grå klebemørtel i pulverform med kornstørrelse på max 1 mm.

25 kg pulver blandes med 4,8-5,3 liter rent vann til en
klumpfri masse som er klar til bruk. Bruk visp på drill i 2-3
min. Sørg for at både pulver og vann er temperert. Trekkes
på underlaget og jevnes med grov tannsparkel, murskje
eller retholt i lagtykkelser på 3-20 mm.

Tekniske data
Densitet:

1450 kg/m³

Produktegenskaper:
Brukstid:

40 min.

Tørketid v/18°C
til fuging/lett gangtrafikk:

18-20 timer

Belastningsklar (full):

7 døgn

Anbefalt arbeidstemp.:

10-25°C

Forbruk gulv (gjennomsnitt):

avhengig av oppgave

Bruksområde
Til montering av f.x. brostein, naturstein, skifer og lignende
på underlag av puss, betong og asfalt. Ved oljeholdige
naturstein som f.eks. skifer kreves spesialinstruksjon.

Limet kan brukes i 30-40 minutter etter blanding. Påfør ikke
limet på større arealer enn at flisene kan monteres innen
20-30 minutter. Det er viktig at hele flaten er dekket med
lim. Steinene trykkes ned i limet til det flyter frem på alle
sider.
Hvis underlaget er ujevnt, benyttes en stivere konsistens på
limet. Unngå trekk og direkte sollys under utlegging.
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.

Arbeidshygiejniske forhold
Produktet inneholder sement. Arbeidshygiejniske forholdsregler for sement skal overholdes.
stonefix er garantert kromneutralisert i minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudt emballasje.

Underlagstyper
stonefix kan brukes på underlag av pusslag, betong og
asfalt.

Det henvises ellers til sikkerhedsdatablad.

Forbehandling av underlag

25 kg plastforsterkede papirsekker.

Underlaget skal være bæredyktigt, stabilt, sammenhengende og rengjort. Tørr betong fuktes med vann.

Lagring og transport

Emballage

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder
de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudt emballage. Kan benyttes lenger, men
de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet
herdetid.

Salg
mira produktene selges gjennom byggevarekjeder og flisforretninger over hele landet.

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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