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Anvendelsesområder
■ Væg

✔
■ Gulv
■ Vådrum
■ Svømmebassin

stonefix
Cementbaseret, grå specialmørtel

• Cementbaseret klæbemørtel
• Klar til let gangtrafik og fugning efter 10-18 timer
• Velegnet til montering af kantsten og heller på asfalt
Stonefix er baseret på grå cement til montering af kløvet natursten, kantsten, betonsten mm. på underlag af beton, puds og
asfalt.
Stonefix leveres i 25 kg sække.

✔ Indendørs
■
✔ Udendørs
■
Underlag
✔
■ Betongulv
■ Betonelementer

✔
■ Gulvspartelmasse
■ El- og vandbåren varmegulv
■ Gammel flisebelægning/

malede flader
■ Gipspuds/-spartel
■ Gipsplader/celleplastplader
med cement overflade
■ Letbetonblokke
■ Letbetonelementer
■ Pudset murværk
■ Træpladeunderlag
■  Vådrums membran
✔
■ Asfalt

Lagtykkelse
✔
■ 3-20 mm
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Produktbeskrivelse

Udførelse

Cementbaseret, frostsikker, vandfast, plastforstærket, grå
klæbemørtel i pulverform med kornstørrelse på max. 1 mm.

25 kg pulver blandes med 4,8-5,3 liter rent vand til en
klumpfri masse, der er klar til brug. Blandes med limomrører
på boremaskine i 2-3 min. Sørg for at både pulver og vand
er tempereret. Påføres underlaget og jævnes med grov
tandspartel, murske eller retholt i lagtykkelser på 3-20 mm.

Tekniske data
Densitet:

1450 kg/m3

Produktegenskaber:
Anvendelsestid:

30-40 min.

Tørretid v/18°C
til udfugning/let gangtrafik:

10-18 timer

Belastningsklar (fuld):
Anbefalet arbejdstemp.:
Forbrug gulv (gennemsnit):

7 døgn
10-25°C
afhængig af opgave

Klæberen kan anvendes i 30-40 minutter efter blanding.
Påfør ikke klæber på større arealer, end at fliserne kan
monteres indenfor 20 - 30 minutter. Det er vigtigt, at hele
kontaktfladen er dækket med klæb. Stenene trykkes ned i
limen til den flyder frem på alle sider.
Hvis underlaget er ujævnt, benyttes en stivere konsistens
på klæberen.
Undgå vind, træk og varmepåvirkning fra f.eks. sollys og
gulvvarme under udførelse såvel som under hærdetiden.
Gulvvarme kan startes langsomt op efter 7-8 døgn.

Arbejdshygiejniske forhold

Anvendelsesområder

MAL-kode 00-4 (1993) PR nr.: 2377865

Til montering af brosten, natursten og skifer (kløvet) og lignende på puds, beton og asfalt. Ved olieholdige natursten
som f.eks. skifer kræves specialinstruktion.

Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes.

Underlagstyper

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

stonefix kan anvendes på underlag af pudslag, beton og
asfalt.

stonefix er garanteret kromneutraliseret i minimum 12
måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage.

Emballage
25 kg plastforstærkede papirsække.

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være bæredygtigt, stabilt, sammenhængende og rengjort. Tørt beton fugtes med vand.

Lagring og transport
Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de
tekniske specifikationer minimum 12 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage. Kan anvendes efterfølgende,
- dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en
forlænget hærdetid.

Salg
mira produkterne 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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