
Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatu 
kuivbetoon aluspõranda ehitamiseks, 
ankurdamiseks ja parandustöödeks sise-ja 
välistingimustes, kuivades ning niisketes 
ruumides.
• Tsemendi baasil, kiirkivinev betoon

• Edasiseks pinnatöötluseks valmis 3 tunni möödudes

• Sobib parandustöödeks

• Vähetolmav

Keemilisel tsemendil baseeruv, vee-ja külmakindel kuivsegu 
aluspõrandate ehitamiseks, parandustöödeks, ankurdamiseks jne.
6998 betomix quick on saadaval 25 kg kotis.

Tarind
 Põrandad
 Niisked ruumid
 Sisetingimused
 Välitingimused

Aluspind
 Betoon
 Tasandussegu

Kihi paksus
 20-80 mm
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Toote kirjeldus
Keemilisel tsemendil põhinev, polümeeridega tugevdatud,  
kiirkivinev, vee- ja külmakindel kuivbetoon.

Tehnilised andmed

  

Kasutusalad
Aluspõrandate ehitamiseks kas monoliitvaluna või ujuva 
põrandana. mira 6998 betomix quick on samuti kasutatav 
ankurdamiseks ning betoonpindade parandamiseks niisketes 
ja kuivades ruumides, sise-ja välistingimustes.

Aluspind
6998 betomix quick sobib aluspõrandate ehitamiseks  
monoliitvaluna või kindlatel aluspindadel ujuva põrandana ilma 
armatuurita.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema kuiv, sidus, puhas rasvast, tolmust jms.
Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada 
ning pind parandada. Rasva, õli jms eemaldamiseks kasutada 
7110 base cleanerit. Kogu pind peab olema puhas mustusest 
ja tolmust, vajadusel puhastada tolmuimejaga.

Kruntimine
Kruntimine ei ole üldjuhul vajalik. Kihipaksuse
puhul alla 30 mm, tehke aluspinale nakkekiht mira
4180 primer vesilahuse (1:2) ja 6998 pulbri lobriga.

Kasutamine
25 kg 6998 betomix quick pulbrit segada 1,8 – 2,2 l puhta 
veega homogeenseks massiks. Väiksemad kogused segada 
käsimikseriga, suuremate koguste puhul kasutada segu-
mikserit. Pulber ja vesi peavad olema soovitusliku töötem-
peratuuri piires. Segu tuleb kasutada 60 min. jooksul pärast 
valmissegamist, ruumi temeratuuril 10-18 kraadi. Kanda 
segu aluspinnale ja tasandada juhtlati abil. Suuremad alad 
kui 30-36m2 tuleb paisuvuukidega jaotada väiksemateks 
tahvliteks. 1 -1,5 tunni möödudes hakkab pind kivistuma ning 
seda saab siluda. Edasiseks töötluseks on pind valmis 3 tunni 
möödudes. Vajadusel kaitsta liigse kuivamise eest kattes vär-
skelt valatud pind kilega.

Ohutusnõuded
Toode sisaldab tsementi. Rakendada tsemendikäitlemise
erinõudeid. 6998 betomix quick kroomi neutraliseeritus
on tagatud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast.
Vaata ohutuskaarti.

Pakend
6998 betomix quick on saadaval 25 kg paberkotis.

Ladustamine ja transport
Ladustada ja transportida kuivas. Ladustamise aeg  
minimaalselt 6 kuud tootmiskuupäevast, avamata ning  
vigastamata originaalpakendis.

Müük
mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti.

Tihedus, märjalt:  2100 kg/m3

Toote klass.  EN 13813: CT C25F5
Kasutusaeg:  ca. 60 min.
Kuivamisaeg 18°C juures
kergemaks koormuseks/edasiseks töötluseks:  ca. 3 tundi
Madalaim kasutustemperatuur 6°C
Soovituslik töötemperatuur:  10-20°C
Kulu:  1,9 kg/m2/mm kihi kohta
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