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Anvendelsesområde
✔
■ Væg
■ Gulv

✔ Vådrum
■
✔ Indendørs
■
✔ Udendørs
■

6840 decor
Cementbaseret vandafvisende og diffusionsåben svummepuds til overfladebehandling af
faste, homogene, cementbaserede underlag.

• En-komponent
• Kan påføres i flere lag
• Giver strukturoverflade
• Klar efter 18-24 timer
Diffusionsåben svummepuds til behandling af overflader som
pudset væg, beton, leca og mursten.
6840 decor leveres i 15 kg sæk.

Underlag
✔ Beton
■
✔ Pudslag
■
■ Isolering
■ Gammel flisebelægning
■ Gipsplader/spartel

✔ Murværk
■
✔ Lecablokke
■
■ Isoblokke

Lagtykkelse
✔ 2-5 mm afhængig af
■
påføringsmetode
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Produktbeskrivelse

Udførelse

Cementbaseret spartelmasse, vandfast og frostsikker.

mira 6840 decor blandes med 3,8-4,4 L vand til 15 kg puds til
en homogen masse. Brug langsomtgående omrører på boremaskine. Påføres med glat stålbræt, kost, rulle eller sprøjte.
Hvis der påføres med bræt tilsættes minimum mængde
vand - og med kost, rulle eller sprøjte op til maksimum vand.
Strukturoverflade kan straks efter påføring justeres med kost
eller med rulle til ønsket struktur.

Tekniske data
Densitet, våd:

2000 kg/m³

Densitet, forbrug:

1,54 kg/l

Anvendelsestid:

1-2 timer

Hærdetid (afhængig af temperaturforhold)
til videre overfladebehandling:
Anbefalet arbejdstemperatur:
Forbrug afhængig af underlagets glathed:

18-24 timer
10-25°C
3-7 kg/m2

NB Påføring af puds bør fortsætte uafbrudt til hele fladen er
dækket, for at undgå farveforskelle på grund af risiko for skiftende vejrforhold fra dag til dag. Ophold i påføringen bør gøres
ved hjørner, murfalse eller lignende.
Værktøjet rengøres i vand umiddelbart efter brug.

Anvendelsesområde

FORBRUG

Svummepuds til vægflader ude og inde.

1½-2 kg pr. m² pr. lag ved påføring med kost

Underlagstyper

3-7 kg pr. m² ved påføring med stålbræt.

6840 decor kan påføres i lagtykkelser op til 2-5 mm på
underlag af murværk, lecablokke, flisebelægning, bestående
pudslag, mursten og beton. Egnet til sokkel og skorsten.

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olie, fedt og
løse partikler. Kalk og plastmaling på underlag skal fjernes.
Eventuel efterreparation og glatspartling udføres med 6850
cemplaster eller total oppudsning foretages med M5
pudsmørtel.

Arbejdshygiejniske forhold
Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes. 6840 decor er baseret
på hvid cement, som har et naturligt lavt chrom (VI) indhold, og vil derfor altid overholde grænseværdien på max.
2 mg/kg.
Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Priming

Emballage

Sugende underlag skal primes med mira 4180 primer i
forholdet 1 del 4180 primer til 2 dele vand.

15 kg sæk.

Lagring og transport
Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de
tekniske specifikasioner minimum 1 år fra produktionsdato i
uåbnet emballage. Kan anvendes efterfølgende - dog kan de
tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.

Salg
mira’s produktprogram sælges gennem byggemarkeder og
fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com
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