
Transparent og neutral overfladebeskyttelse, 
til overflader med micro decor. 

•  Beskytter mod fugt, støv m.m.

•  Giver usynlig beskyttelse 

•  Giver dekorative vægge med mere farvespil 

•  Færdigblandet - klar til brug 

Transparent og neutral tynd flydende overfladebeskyttelse til 
påføring på overflader med micro decor. Produktet tørrer op til en 
usynlig beskyttelse mod fugt, støv m.m. 
4720 decor topcoating leveres i 1 liter flaske.
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Produktbeskrivelse
Tynd flydende overfladebeskytter. 

Tekniske data

Anvendelsesområde
Topcoating til vægge med 6820 micro decor overflade.

Underlagstyper
Bruges på overflader med 6820 micro decor microcement.  

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olie, fedt og løse 
partikler. 

Udførelse
Påføres med pensel eller glat malerulle. Det er vigtig at top-
coaten fordeles jævnt over hele fladen. Påfør gerne i flere ret-
ninger for at opnå ensartet påføring uden striber.

Under påføring får overfladen et vådt udseende som tørrer i 
løbet af 2-3 døgn.

Værktøjet rengøres i vand umiddelbart efter brug. 

Arbejdshygiejniske forhold
Indeholder ingen emner som kræver mærkning i henhold til 
Reach forordningen (EU) 1272/2008. Normale sikkerhedsfor-
hold for håndtering af kemiske stoffer skal overholdes. 
Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Emballage
1 l plastflaske.

Lagring og transport
Opbevares og transporteres frostfrit og køligt. Produktet 
overholder de tekniske specifikasioner minimum 3 år fra 
produktionsdato i uåbnet emballage. Kan anvendes efter- 
følgende - dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. 
med en forlænget hærdetid.

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

Hærdetid (afhængig af temperaturforhold): 3 timer

Anbefalet lager/arbejdstemperatur: 10-25°C

Forbrug: 1 liter rækker til 6-10 m2

         

DK

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21

info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

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

byggeprodukter a/s

plejemiddel
4720 decor topcoating

marts 2019


