
Niiskuskindel seinade ja lagede täitepahtel, 
kasutamiseks kuivades ja niisketes ruumides.

• Kasutatav 2-10 mm kihina 
• Lihtne kasutada
• Tulemuseks valmis pind
• Kasutamiseks lagedel ja seintel
• Kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides

mira cemplaster sobib kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel 
nagu betoon, kergbetoon, tellised ja kergplokid, tsement- või kips-
krohv kas lauspahtelduseks või parandustöödeks. Kasutamiseks 
märgades ja kuivades ruumides. mira 6810 cemplaster annab 
sileda viimistletud pinna.

Tarind 
 Seinad
 Laed
 Kuivad ruumid
 Märjad ruumid

Aluspind  
 Krohv
 Betoon
 Kergbetoonist seinaplokid
 Müüritis

✔
✔

6810 cemplaster ✔

seinapahtel 6810 cemplaster

07/2018

✔
✔

✔
✔

✔



Toote kirjeldus 
Hall, tsementalusel niiskuskindel täitepahtel mineraalsete aluspinda-
de tasandamiseks. 

Tehnilised andmed
 

Kasutusalad
mira cemplaster sobib kasutamiseks aluspindadel nagu betoon, 
kergbetoon, tellised ja kergplokid, tsement- või kipskrohv kas laus-
pahteldusena või pinnaparandusena. Kasutamiseks märgades ja 
kuivades ruumides. mira 6810 cemplaster annab sileda viimistletud 
pinna.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema sidus, puhas ja tolmuvaba. Vana värv, niiskus-
tundlik pahtlikiht jms nõrgad kihid tuleb eemaldada. Absorbeeruvad 
pinnad tuleb enne pahteldamist niisutada veega või kruntida kasu-
tades krunti mira 4180 primer, lahjendatuna veega vahekorras 1:3.

Kasutamine
25 kg mira cemplaster kuivsegu tuleb segada 6,5 liitri veega 
ühtlaseks massiks. Valmissegatud mördil lasta u 15 min seista, 
seejärel segada uuesti läbi ja segu on valmis kasutamiseks. Parima 
tulemuse saamiseks segada aeglaste pööretega segumikseriga. 
Valmissegatud mira 6810 cemplaster kanda aluspinnale pahtlilabi-
daga 2-10 mm kihina. Liigne pahtel eemaldada pahtlilabidalt, panna 
tagasi seguämbrisse, segada läbi ja kasutada uuesti. Pinnale kantud 

mira 6810 cemplaster kihti tuleb kaitsta liigse kuivamise eest ja vaja-
duse korral niisutada veega. 

mira 6810 cemplaster tuleb kasutada 4 tunni jooksul pärast valmis-
segamist. Kui pinnale kantakse mitu kihti, peab eelmine kiht olema 
kuivanud. Mitte varem kui 48 tunni möödudes võib pinda värvida 
leelist taluva värviga, katta tapeediga, plaatkattega jms.

Tööriistad puhastada kohe peale kasutamist veega.

Ohutusnõuded
Toode sisaldab tsementi. Selle reaktsioon veega on tugevalt leeli-
seline, kaitsta silmi ja nahka. Kontakti korral pesta ärritatud kohad 
veega ja pöörduda. Hoida laste eest.

Pakend
mira 6810 cemplaster on saadaval 25 kg plastiktugevdusega 
paberkottides.

Ladustamine ja transport
Ladustada ja transportida kuivas. Ladustamise aeg avamata ja 
vigastamata pakendis minimaalselt 1 aasta tootmiskuupäevast.

Müük
mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.

Klass vastavalt EN 998-1: GMP 
Tuletundlikkus: Klass F
Survetugevus:    CS IV
Kapillaarne veeimavus:  W0
Kasutusaeg veega segatuna:  u 4 tundi 
Kuivamisaeg: u 2 ööpäeva
Kihi paksus:
1-kihiline lauspahteldus 2-10 mm
Parandused maks. 30 mm
Kulu: u 1,3 kg/m2/1mm kihi kohta
Aluspinna temperatuur: min. 10 ºC 

mira ehitusmaterjalid OÜ
Segu 8, Saue • 76505 Estonia

Tel +372 679 0670 
info@mira.ee 

www.mira.ee

seinapahtel 6810 cemplaster

07/2018


