
Vær så god! 5 sterke
STØVREDUSERTE
produkter til støping,  
til sparkling, til 
montering..!

Lei av støv..?
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Sementbasert, plastforsterket, 
hurtigherdende, vannfast og 
frostsikker tørrbetong (ikke selv-
nivellerende).  
6998 betomix quick er velegnet 
til støping av betonggulv/påstøp 
og flytende gulv, reparasjon av 
hull og svanker på betong samt 
forankring av beslag, søyler m.v. i 
fuktige og tørre områder inne og 
ute. 6998 betomix quick kan be-

nyttes som fast forankret påstøp 
på underlag av betong og som 
flytende gulv uten armering på 
faste underlag.  

CE-klassifisert C25F5 og  
støvredusert.

6998 betomix quick leveres i 25 
kg plastforsterket papirsekk.

Sementbasert, plast- og fiberforsterket 
gulvavrettingsmasse. x-plan benyttes til 
plansparkling og falloppbygging i våte og 
tørre rom, og er velegnet til alle typer av 
vannbårne og elektriske varmegulv. 

x-plan kan benyttes på underlag av 
betong, puss, lettbetong, gips, spon- og 
finerplater eller gulvbord av tre med stor 
bevegelse og deformasjonsrisiko. x-plan

kan legges ut med håndverktøy eller    
blandepumpe.  

CE-klassifisert C30F6 og  
støvredusert.

x-plan leveres i 25 kg  
plastforsterket papirsekk.

Få et godt arbeidsmiljø 
uten å kompromisse
med kvaliteten..!

  Til sparkling:

x-plan

Et godt arbeidsmiljø er viktig for deg som håndverker. Det 
betyr, at du kan stille krav til de materialer du arbeider med. 
Med hele 5 støvreduserte produkter gjør mira din dag enklere 
og mere miljøriktig. Når du skal støpe, sparkle eller  
montere fliser gjør Low Dust produktene det til en ren glede  
å blande støpemasse, sparkelmasse og flislim. 

Low Dust – støvredusert  = mindre støv, bedre arbeidsmiljø

Enkel å bearbeide og fordele = bedre arbeidsmiljø

Hvitt flislim uten = enklere rengjøring, bedre arbeidsmiljø 
sporbart krominnhold  

LAYOUT

billede

Til støping:

6998 betomix quick



3130 superfix

  Til liming:

3110 unifix

z-fix

Sementbasert, frostsikker, vannfast, 
plastforsterket, hvitt flislim til gulv 
og vegg. Velegnet til underlag med 
moderat restsvinn/deformasjon.

3110 unifix kan benyttes til montering 
av alle typer keramiske fliser, klinker 
og naturstein, inne og ute, i våte og 
tørre områder. Spesielt egnet til var-
megulv og til tynne, gjennomskinne-
lige fliser, glassmosaikk, lys marmor 

o. l. 3110 unifix er enkel å bearbeide 
og fordele på overflaten og har stor 
bæreevne, som sikrer sigefri monte-
ring på vegg. 

CE-klassifisert C2TE S1  
og støvredusert.

3110 unifix leveres i 5 kg poser og 
15 kg plastforsterkede papirsekker 
med bærehåndtak.

Sementbasert, frostsikker, vannfast, 
ekstra lett og smidig, hvitt flislim til 
gulv og vegg. Velegnet til underlag 
med spenninger/deformasjoner, som 
f.eks. pusset murverk, blokkmurverk, 
gipspuss /-sparkel og gipsplater 
samt betongelementer og lettbetong-
elementer med stort restsvinn.

z-fix kan benyttes til montering av 
keramiske fliser, klinker og naturstein, 
ute og inne, på gulv og vegg, i våte 
og tørre områder. Spesielt egnet til 
varmegulv og til tynne, gjennomskin-

nelige fliser, glassmosaikk, lys marmor 
o. l. Svært god vedheft til tette fliser 
og klinker. z-fix er ekstra lett å fordele 
og har mer enn 30% større rekkevidde 
i forhold til tradisjonelle flislim. z-fix 
har stor bæreevne, som sikrer sigefri 
montering på vegg. 

CE-klassifisert C2TE S1  
og støvredusert.

z-fix leveres i 12 kg plastforsterkede 
papirsekker med bærehåndtak.

Sementbasert, frostsikker, vannfast, 
plastforsterket, hvitt flislim til gulv og 
vegg. Velegnet til underlag med spen-
ninger/deformasjoner som f.eks. pusset 
murverk, blokkmurverk, gipspuss/-
sparkel og gipsplater samt betongele-
menter og lettbetongelementer med 
stort restsvinn. 

3130 superfix kan benyttes til montering 
av alle typer keramiske fliser, klinker og 
naturstein inne og ute, på gulv og vegg, 
i våte og tørre områder. Velegnet til var-
megulv og til tynne, gjennomskinnelige 
fliser, glassmosaikk, 

lys marmor o. l. Svært god vedheft til 
tette fliser og klinker. 3130 superfix er 
enkel å bearbeide og fordele på over-
flaten og har stor bæreevne, som sikrer 
sigefri montering på vegg. 

CE-klassifisert C2TE S2  
og støvredusert.

3130 superfix leveres i 5 kg poser og 
15 kg plastforsterkede papirsekker med 
bærehåndtak.
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Sikker montasje
For å sikre korrekt utførelse har mira en rekke monteringsanvis-
ninger til typiske situasjoner i norske bygg. 

Råd og veiledning
Har du bruk for ytterligere rådgivning og veiledning eller ønsker 
du informasjon om prosjektering, utførelse og vedlikehold, fin-
nes det på www.mira.eu.com. For personlig rådgivning kontak-
tes Bygg Grossistens salgsavdeling hvor kompetente rådgivere 
vil kunne hjelpe og svare på spørsmål. 

 – nøkkelen til suksess med  
  støp, sparkel og flislim
NAVERVEJ 13   •   DK-4000 ROSKILDE    •    TLF. 46 75 58 00

På www.mira.eu.com er det mulig å finne alle relevante   
opplysninger om miras produkter og bruken av disse.

Forhandler:

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
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 18-20 t 18-20 t 18-20 t 6 -18 t ca. 3 t

3130 
superfix

x-plan 6998 
betomix

3110 
unifix

z-fix

mira flislim mira støpe- og
sparkelmasse

Oppgave
Vegg

Gulv

Tørt romMiljø
Våtrom (vanntettet med 4400 multicoat)

Utendørs

Underlag Ny betong- og klinkerbetongelem. (1-3 mnd.)

Eldre betong- og lettbetongelem. (> 6 mnd.), pusset murverk 

Herdet betong, murverk av lettbetong- eller porebetong-
blokker (3-6 mnd.)

Trebjelkelag med flytesparkel

Trebaserte underlag (med forbehold for lagtykkelse og armering)

Gipsplater, gipspuss

Pusslag

Gulvvarme 

Malte flater, gamle fliser

Fliser Svakt sugende keramikk

Moderat  sugende keramikk, skifer, granitt m.v.

Sterkt sugende keramikk

Marmor og tynne, keramiske fliser med lys overflate

Tørketid

Glassmosaikk

Storformat fliser

Til fuging / overflatebehandling

Bygn.del

1) x-plan skal alltid dekkes av våtromsmembran  2) kan legges ut som flytende konstruksjon. Følg alltid anvisningene for de enkelte konstruksjoner


