
Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud, 
kergelt tasanduv põrandasegu välis- ja 
sisetöödeks, kuivades ja märgades ruumides.

 • Tsemendi baasil, kiirkivinev, kergelt tasanduv

 • Pind on valmis katmiseks 3-6 tunni möödudes

• Sobib ka väliterrassidele jms. 

Vee- ja külmakindel, valguv segu betoonpõrandate 
tasandamiseks, ebatasasuste täitmiseks ja kallete 
ehitamiseks. Sobib ka küttekaablite katmiseks. 
6975 betomix flow tarnitakse 20 kg kottides. 

Kasutusala
 Põrand
 Märjad ruumid
 Sisetingumustes
    Välistingimustes

Aluspind 
  Betoon

Kihi pakus  
  5-80 mm
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Toote kirjeldus 
Tsemendi baasil, valguv, madala viskoossusega, vee ja  
külmakindel põrandasegu. 

Tehnilised andmed  

Kasutusala 
Garaaži jms põrandate valamiseks ning tasandamiseks. 
Kasutatakse laustasanduseks, ebatasasuste täitmiseks, 
küttekaablite katmiseks ja ka kallete ehitamiseks. Sobib 
kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides nii sise-  
kui ka välistingimustes.

Aluspinnad
6975 betomix flow on kasutamiseks betoonist aluspindadel. 
mira 6975 betomix flow võib kasutada stabiilsel aluspinal ujuva 
põrandana (kihi paksus 35-80 mm) koos armeeringuga ja ka 
otse pinnasele paigaldatud soojustusel koos armeeringuga. 

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema puhas, tugev, sidus ja kandevõimeline. 
Tsemendipiim ja betooni nõrgad kohad eemaldada. Lahtine 
tolm ja mustus eemaldada tolmuimejaga. Rasv, õli jms 
eemaldada mira 7110 base cleaner pesuvahendiga,   
survepesuriga vms tõhusal moel.

Kruntimine
Poorsed, tsemendi baasil aluspinnad kruntida mira 4180 
primer vesilahusega suhtes 1:3. Kruntaine tuleb hoolikalt 
kanda aluspinnale harja või pintsliga.

Kasutamine
20 kg pulbrit segada 2,2 - 2,6 liitri rent puhta veega. 
Jälgige, et pulber ja vesi ei oleks liialt külmad. Segada mört 
korralikult läbi, misjärel see on töödeldav u. 30 minutit, tem-
peratuuril 10-20°C.
Valmissegatud mört kanda hoolikalt aluspinnale. Tihendada 
segu ja tasandada sobivale kõrgusele. Kui mört hakkab tar-
duma, siluda pind metallist hõõrutiga. Pind kannatab kerget 
kõndi ja edasist töötlust 3-6 tunni möödudes. Kivinemise 
ajal kaitsta värskelt valatud põrandat liiga kiire kuivamise 
eest. Välitingimustes katta värskelt valatud 6975 betomix 
flow kiht kivinemise ajaks kilega.

Tööohutus
Toode sisaldab tsementi, rakendada tsemendiga töötamise 
ohutusreegleid. mira 6975 betomix flow kroom VI tase on 
avamata pakendis 12 kuu jooksul garanteeritud alla 2 mg/kg 
normi. Lisainfot leiab tooteohutuskaardilt.

Pakend
20 kg plastiktugevdusega paberkott.

Ladustamine ja transport 
Transportida ja ladustada kuivas ning jahedas. Toote tehni-
lised omadused säilivad minimaalselt 6 kuu jooksul toot-
mispäevast kinnises pakendis. Pikem ladustamisperiood 
võib põhjustada omaduste muutumist, näiteks tardumisaja 
pikenemist.

Müük
mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti 

Tihedus, märjalt 2,2
Toote klass.  EN 13813:                                     CT  C30 F8
Kasutusaeg valmissegatuna:  ca. 30 min.
Tardumisaeg 18°C juures kergemaks  
koormuseks/viimistelmiseks:   3-6 h
Minimaalne töötemperatuur:  6°C 
Soovituslik töötemperatuur:  10-20°C
Kulu:  2,1 kg/m2/mm kihi kohta

mira ehitusmaterjalid OÜ
Segu 8, Saue • 76505 Estonia

Tel +372 679 0670 
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