
Varsågod! Läs om sex 
starka och
DAMMREDUCERADE
produkter för gjutning, 
spackling och platt-
sättning!

Trött på damm..?
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Kemisk cementbaserad, plastför-
stärkt, snabbhärdande, vatten-
fast och frostsäker torrbetong (ej 
självutjämnande).

6998 betomix quick är lämplig för 
gjutning på betonggolv/slipsatser 
och flytande golv, reparationer 
av hål, ojämnheter i betong samt 
förankring av beslag, stolpar 
m.m. i våta och torra områden 
inom- och utomhus.

6998 betomix quick kan applice-
ras som fast förankrad slipsats 
på underlag av betong eller som 
flytande golv, utan armering, på 
fasta underlag.

CE-klassifiserad C25F5 och  
dammreduserad.

6998 betomix quick levereras 
i 25 kg plastförstärkt pappers-
säck.

Cementbunden, plast- och fiberförstärkt 
golvavjämningsmassa. 
x-plan kan användas för planspackling 
och falluppbyggnad i våta och torra 
utrymmen och är lämplig för alla typer av 
el- eller vattenburna värmegolv. 
x-plan kan användas på underlag av be-
tong, slipsats, lättbetong, gipsunderlag, 
spån- och lamellträskivor eller golv-
bräder av massivträ med rörelse- och 
deformationsrisk.

x-plan kan appliceras med handverktyg 
eller genom pumpning.

CE-klassifiserad C30F6 och  
dammreducerad.

x-plan levereras i 25 kg plastförstärkt 
papperssäck.

Du får en god arbetsmiljö 
utan att kompromissa med 
kvalitén!

  För flytspackling:

x-plan

En god arbetsmiljö är viktig för dig som är hantverkare. Därför ska 
du ställa krav på materialen du arbetar med. Det gäller naturligtvis 
också mira´s produkter. 
Med hela sex dammreducerade produkter gör mira din arbetsdag 
mindre påfrestande men med en bättre arbetsmiljö. Vid gjutning, 
spackling och plattsättning med Low Dust-produkterna, blir 
blandningen av bruk, spackel och fix ett rent (och dammfritt!) nöje!  

Low Dust – dammreducerad  = mindre mängd dammpartiklar, bättre
    arbetsmiljö

Lätt att bearbeta och fördela = bättre arbetsinsats

Vit fästmassa utan = lättare rengöring, bättre arbetshälsa 
spårbart krominnehåll  

LAYOUT

billede

För gjutning:

6998 betomix quick



3130 superfix

  För plattsättning:

3110 unifix

z-fix

Cementbunden, frostsäker, vatten-
fast, plastförstärkt, vit fästmassa för 
golv och vägg. Lämplig för underlag 
med moderat krympning/deforma-
tion.

3110 unifix kan användas för mon-
tering av alla typer av keramiska 
plattor och natursten, inom- och 
utomhus på golv och vägg. Speciellt 
lämplig för värmegolv och för tunna, 
genomskinliga plattor, glasmosaik, 

ljus marmor och liknande material. 
3110 unifix är lätt att bearbeta och 
fördela på underlaget och har goda 
häng-egenskaper som säkrar glidfri 
sättning på vägg.

CE-klassifiserad C2TE S1  
och dammreducerad.

3110 unifix levereras i 5 kg påse och 
15 kg plastförstärkt papperssäck 
med bärhandtag.

Cementbunden, frostsäker, vattenfast, 
extra lätt och smidig, vit fästmassa för 
golv och vägg. Lämplig för underlag 
med moderat krympning/deformatio-
ner som t.ex. putsat murverk, murverk 
av block, gipsputs-/spackel och gips-
skivor samt betongelement med stor 
kvarvarande krympning.
z-fix är en lätt fästmassa som kan 
användas vid montering av alla typer 
av keramiska plattor, natursten, inom- 
och utomhus, på golv och vägg. Gäller 
såväl torra som våta områden. Lämplig 
för värmegolv och för tunna, genom-
skinliga plattor, glasmosaik, ljus mar-
mor och liknande produkter. Speciellt 

lämplig för värmegolv och för tunna, 
genomskinliga plattor, glasmosaik, ljus 
marmor och liknande produkter.
z-fix ger särskilt god vidhäftning mot 
tätsintrade plattor. Fästmassan är lätt 
att fördela och har mer än 30 % större 
täckförmåga än andra fästmassor. Den 
har goda häng-egenskaper som säkrar 
glidfri plattsättning på vägg.
 
CE-klassifiserad C2TE S1  
och dammreducerad.

z-fix levereras i 12 kg plastförstärkt 
papperssäck med bärhandtag.

Cementbunden, frostsäker, vattenfast, 
plastförstärkt vit fästmassa för golv och 
vägg. Lämplig för underlag med krymp-
ning/deformationer som t.ex. putsat 
murverk, murverk av block, gipsputs-/
spackel och gipsskivor samt betongele-
ment med stor krympning.
3130 superfix kan användas för monte-
ring av alla typer av keramiska plat-
tor, natursten, inom- och utomhus, på 
golv och vägg. Gäller såväl våta som 
torra områden. Lämplig för värmegolv 
och för tunna, genomskinliga plattor, 
glasmosaik, ljus marmor och liknande 
produkter.
3130 superfix ger mycket god vidhäft-

ning även mot tätsintrade plattor. Fäst-
massan är lätt att bearbeta och fördela 
på ytan och har goda häng-egenskaper 
som säkrar glidfri plattsättning på vägg.

CE-klassifiserad C2TE S2  
och dammreducerad.

3130 superfix levereras i 5 kg påse och 
15 kg plastförstärkt papperssäck med 
bärhandtag.



Försäljare:

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

  För spackling:

Se nya broschure om
mira EPS lightbeton

mira EPS lightbeton 360 är en dammreducerad, 
snabbtorkande lättviktsmassa baserad på EPS plast-
kulor, cement och tillsatsprodukter. Levereras i säckar, 
blandas bara med vatten.

mira EPS lightbeton 360 kan användas vid upp-
fyllnad av golv för toppbeläggning med mira spackel-
massa eller för uppbyggnad av betongliknande golv-
beläggning på konstruktioner av trä-bjälklag. 

Kan blandas med borrmaskin och visp anpassad för 
EPS, i tvångsblandare eller med automatisk blandare/
pump.

Säker montering
mira har ett flertal monteringsanvisningar för korrekt och 
säker plattsättning, anpassade till vanliga lösningar inom 
svensk byggteknik. Här hittar du rätt vägledning för  
korrekt och säkert arbete med mira´s fästmassor.

Råd och vägledning
Behöver du ytterligare rådgivning och vägledning eller 
information för projektering och teknisk information?  
Se www.mira.eu.com.
För personlig rådgivning kontakta gärna mira´s säljavdel-
ning. Där finns kompetenta rådgivare som hjälper dig och 
svarar på dina frågor.


