Vattentätning av golv och vägg
NAVERVEJ
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Den vattentäta lösningen

4650 aquastop flexible
4650 aquastop flexible används till att skydda byggnadsdelar mot fukt samt inträngande vatten.
4650 aquastop flexible kan användas på följande ställen:

• Inom-utomhus
Vattentät men diffusionsöppen

• På golv och vägg
Vattenfast och frostsäkert
Elastisk – minimum deformation på 0,75 mm

Användningsområden:
•
•
•
•
•

Simbassäng- badanläggningar
Industri
Storkök
Terrasser / Balkonger
Fundament / Källare

4650 aquastop flexible kan användas på alla
cementbaserade underlag som murverk, betong,
cementputs, tegel och liknande cementbundna
underlag.

Produktbeskrivelse

Blandningsförhållanden

Utförande

4650 aquastop flexible är en
cementbaserad, frostsäker vattentätningsbruk till ytbehandling av
alla typer av mur- och betongkonstruktioner. 4650 aquastop flexible
blandas med vatten och appliceras
med pensel eller roller, vilket ger
en vattentät med diffusions öppen
ytbeläggning.

4650 aquastop flexible blandas
med vatten. Tillsätt 3,3-3,5 liter
per 15kg pulver. Låt den färdiga
massan stå i ca. 2-3 minuter, efter
blandning är massan färdig
att appliceras.
Öppentiden är ca. 2-3 timmar.

4650 aquastop flexible påföres
minst 2-3 gånger med en mellanliggande torktid. Vid applicering av
andra eller tredje skikt skall massan påföras vinkelrätt för att uppnå
en jämn och tät yta.
Påföringstemperatur:
+10°C - +25°C.
Åtgång: 1,0 -1,25 kg per skikt /m².

Förberedelse

Garanti

Alla underlag, som skall behandlas
med 4650 aquastop flexible, skall
vara fria från cement hud, dammfria, fet och lösa partiklar. Ytan
skall vara väl rengjord, ojämnheter
och hål skall jämnas ut med ett
vattenfast bruk.
Sugande underlag skall fuktas
med vatten eller med utspädd
4180 primer före applicering av
4650 aquastop flexible.

mira byggeprodukter a/s följer tillverkning med full produktgaranti,
som gäller för alla byggproducenter, som tillägg är mira byggeprodukter a/s även anslutet till generell
produktansvarförsäkring.
Tekniska specifikationer finns på
separata datablad för produkten.
(www.mira.eu.com).
Denna monteringsanvisning tillämpas inte i våtutrymmen i bostäder
då dessa är under bearbetning
för ett system godkännande inom
Europeisk standard – Följ mira monteringsbroschyr våtrum.

Så här utför du arbetet

Underlaget skall vara cement och betongbaserat o dyl. Reparera hål och svaga
delar med ett vatten/ frostsäkert cementbruk.

Torra och sugande underlag skall fuktas
med vatten eller primas med utspädd
4180 primer.

Övergång mellan golv/vägg samt fogar i
betong gjutna områden förseglas med
sealband. På helgjutna betong konstruktioner med armering som simbässänger,
vattencisterner eller liknande, bör sealband
inte användas.

Där sealband monteras skall remsan påföras med 4650 aquastop flexible massa.

Därefter appliceras hela ytan med 4650
aquastop flexible massa med en pensel eller
roller 1-1,25 kg / m2 per strykning.

När första strykningen är fingertorr på vägg
eller gångbart på golv, appliceras andra
strykningen med samma mängd tills total
mängd 2,2-2,5 kg m2 uppnås.

I områden som simbassänger eller likvärdiga hårt vattenbelastade områden
appliceras ännu ett tredje skikt tills
min. 3,0 kg m2 uppnås.

4650 aquastop flexible kan användas som
färdig ytbehandling i områden med lätt fot
trafik, dessa ytor är fullt belastningsklara
efter 3-7 dygn.

20-30 timmar efter färdigt applicerade ytor
kan keramisk plattsättning utföras.

Till plattsättning rekommenderas mira 3130 superfix eller mira 3250 superplanfix och till fogning i simbassänger
och industriområden används mira cempac, kemikalie och syreresistent fogmassa.

Tekniska specifikationer
4650 aquastop flexible levereras som torrprodukt bestående av specialcement, sand,
bindemedel, plast och tillsatsmedel.
Densitet:

1,5

Produktegenskaper enl. EN 14891:

CMP

Deformation:

> 0,75 mm

Öppen tid:

3 timmar

Torktid vid 18 °C:

Tillsvidare ytbeläggning 20-30 timmar

Belastningsklar:

7 dygn

Rekommenderad arbetstempratur:

10-25ºC + (både pulver och vatten)

Åtgång:
Vid 2 strykningar
Vid 3 strykningar

2,2-2,5 kg /m2
3,0 kg /m2

Före beklädnad med
keramiska plattor –
läs broschyren:

”allt för plattsättningpå golv och vägg”

mira produkter gör det lättare
allt för plattsättning
på golv och vägg
förbehandling/vattentätning
fästmassa
fog
verktyg
skötsel av plattor

mira byggeprodukter a/s har ett brett program av
lättillgängliga material för både proffs och amatör.
Alla miraprodukter levereras i ”handy” förpackningar
med påtryckt bruksanvisning, som beskriver hur
den speciella produkten används.

Försäljning och service

Försäljare:

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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mira marknadsförs och säljs över hela landet. Både
återförsäljare och mira byggeprodukter a/s står till
tjänst med råd och anvisningar om produkternas
användning och egenskaper.

