Træt af støv..?
Værs’go! 5 stærke
STØVREDUCEREDE
produkter til støbning,
til spartling, til klæb...!

Få et godt arbejdsmiljø
uden at gå på kompromis
med kvaliteten..!
Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for dig som håndværker. Det betyder, at du bør stille krav til de materialer, som du arbejder med.
Det gælder også for byggeprodukter fra mira.
Med hele 5 støvreducerede produkter gør mira din dagligdag
nemmere og mere miljørigtig. Når du skal støbe, spartle eller
montere fliser gør Low Dust produkterne det til en ren fornøjelse
at blande støbemasse, spartelmasse og fliseklæb.

Low Dust – støvreduceret

= mindre støvgener, bedre arbejdsmiljø

Nem at bearbejde og fordele = bedre arbejdsmiljø
Hvide klæbere uden
sporbart kromindhold

= nemmere rengøring, bedre arbejdsmiljø

Til støbning:

6998 betomix quick
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Kemisk cementbaseret, plastforstærket, hurtighærdende,
vandfast og frostsikker tørbeton
(ikke selvnivellerende).
6998 betomix quick er velegnet
til støbning af betongulv/slidlag
og svømmende gulv, reparation
af huller og lunker på beton samt
forankring af beslag, søjler, m.v.
i våde og tørre områder inde og
ude. 6998 betomix quick kan ud-

lægges som fast forankret slidlag
på underlag af beton og som
svømmende gulv uden armering
på faste underlag.
CE-klassificeret C25F5 og
støvreduceret.
6998 betomix quick leveres i 20
kg plastsække.

Til spartling:

x-plan
Cementbaseret, plast- og fiberforstærket
gulvafretningsmasse. x-plan anvendes
til planspartling og faldopbygning i såvel
våde som tørre rum, og er velegnet til
alle typer af vand- og el-baserede varmegulve.
x-plan kan anvendes på underlag af
beton, pudslag, letbeton, gipsunderlag,
spån- og finerplader eller gulvbrædder
af træ med stor bevægelse og deforma-

tionsrisiko. x-plan kan udlægges med
håndværktøj eller blandepumpe.
CE-klassificeret C30F6 og
støvreduceret.
x-plan leveres i 20 kg
plastsække.

Til fliseklæb:

3110 unifix
Cementbaseret, frostsikker, vandfast,
plastforstærket, hvid fliseklæb til gulv
og væg. Velegnet til underlag med
moderat restsvind/deformation.

glasmosaik, lys marmor og lign. 3110
unifix er nem at bearbejde og fordele
på overfladen og har stor bæreevne,
der sikrer glidefri montering på væg.

3110 unifix kan anvendes til montering af alle typer keramiske fliser,
klinker og natursten, inde og ude,
i såvel våde som tørre områder.
Specielt velegnet til varme gulve og
til tynde, gennemskinnelige fliser,

CE-klassificeret C2TE S1
og støvreduceret.
3110 unifix leveres i 5 kg poser og
15 kg plastforstærkede papirsække
med bærehåndtag.

3130 superfix
Cementbaseret, frostsikker, vandfast, plastforstærket, hvid fliseklæb
til gulv og væg. Velegnet til underlag
med spændinger/deformationer som
f.eks. pudset murværk, blokmurværk,
gipspuds/-spartel og gipsplader samt
betonelementer og letbetonelementer
med stort restsvind.

lys marmor og lign. Særdeles god vedhæftning til tætte fliser og klinker. 3130
superfix er nem at bearbejde og fordele
på overfladen og har stor bæreevne,
der sikrer glidefri montering på væg.

3130 superfix kan anvendes til montering af alle typer keramiske fliser, klinker
og natursten inde og ude, på gulv og
væg, i såvel våde som tørre områder.
Velegnet til varmegulve og til tynde,
gennemskinnelige fliser, glasmosaik,

3130 superfix leveres i 5 kg poser og
15 kg plastforstærkede papirsække
med bærehåndtag.

CE-klassificeret C2TE S2
og støvreduceret.

z-fix excellent
Cementbaseret, frostsikker, vandfast,
ekstra let og smidig, hvid fliseklæb til gulv
og væg. Velegnet til underlag med spændinger/deformationer, som f.eks. pudset
murværk, blokmurværk, gipspuds /-spartel og gipsplader samt betonelementer og
letbetonelementer med stort restsvind.
z-fix excellent kan anvendes til montering
af keramiske fliser, klinker og natursten,
inde, på gulv og væg, i såvel våde som
tørre områder. Specielt velegnet til varmegulve og til tynde, gennemskinnelige fliser,
glasmosaik, lys marmor og lign. Særdeles

god vedhæftning til tætte fliser og klinker. z-fix excellent er ekstra let at fordele
og har mere end 30 % større rækkeevne
i forhold til de øvrige fliseklæbere. z-fix
excellent har stor bæreevne, der sikrer
glidefri montering på væg.
CE-klassificeret C1TE S2
og støvreduceret.
z-fix excellent leveres i 10 kg plastforstærkede papirsække med bærehåndtag.

nøglen til succes med støbe-, spartelog fliseklæb opgaver
mira fliseklæb

z-fix
excellent

Opgave
Bygn.del Væg
Gulv

Miljø

Tørt rum
Vådrum (vandtætnet med 4400 multicoat underlag)
Udendørs

Underlag Nye beton- og klinkerbetonelem. (1-3 mdr.)
Afhærdet beton, murværk af klinkerbeton- eller porebetonblokke (3-6 mdr.)
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Træbjælkelag med flydespartel
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Gipsplader, gipspuds
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Svagt sugende keramik
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Moderat sugende keramik, skifer, granit m.v.
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Kraftigt sugende keramik
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Marmor og tynde, keramiske fliser med lys skærv
Glasmosaik
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Gulvvarme
Malede flader, gamle fliser

Storformat fliser

Tørretid

6998
betomix
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Ældre beton- og letbetonelem. (> 6 mdr.), pudset murværk

Fliser

x-plan

Til fugning / overfladebehandling

x		
18-20 t

18-20 t

18-20 t

6 -18 t

ca. 3 t

1) x-plan skal altid dækkes af vådrumsmembran 2) kan udlægges som flydende konstruktion. Følg altid anvisningerne for de enkelte konstruktioner.

Sikker montage
mira stiller en række udførlige montageanvisninger til rådighed
som download på www.mira.eu.com eller som trykt materiale.
Montageanvisningerne giver en trinvis vejledning i at arbejde
med mira byggeprodukter fra start til slut.
Yderligere rådgivning og vejledning om projektering, udførelse
og vedligehold med mira byggeprodukter findes på www.mira.
eu.com. Vore kompetente rådgivere i mira’s salgsafdeling giver
også gerne personlig rådgivning om valg og brug af mira byggeprodukter på telefon 46 19 19 46.

byggeprodukter a/s
Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup
Tel. +45 46 19 19 46 · Fa× +45 46 19 20 21
Email: info@mira.eu.com · www.mira.eu.com

På www.mira.eu.com er det muligt selv at finde al relevant
info om miras produkter og anvendelsen af disse.

063.338/09.17 DK

Råd og vejledning

