
Plūstoša java uz cementa bāzes ar polimēru 
piedevu grīdu ierīkošanai iekšdarbos un 
ārdarbos , mitrās un sausās telpās.
 • Uz cementa bāzes, viegli izlīdzināms, ātri cietējošs, plūstošs

 • Gatavs tālākai virsmas apstrādei pēc 3-6 stundām

• Atklātām terasēm u.c.  

Ūdens un sala izturīga, plūstoša java betona  grīdu 
ierīkošanai/ nivelēšanai,- garāžas grīdām, nojumēm, 
iestrādājot elektriskos apsildes kabeļus, slīpumu veidošanai 
un dobumu aizpildīšanai u.tml 6975 Betomix- plūstošs tiek 
piegādāts 20 kg maisā.

Pielietojums
• Grīdas 
• Mitrās telpas
• Iekštelpas 
• Ārdarbi 

Virsmas 
• Betons

 Slāņa biezums 
• 5-80 mm
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Produkta apraksts  
Plūstošs grīdas līdzinātājs uz cementa bāzes ar plastifika-
toru piedevu, viskozs, ūdensizturīgs un salizturīgs . 

Tekniskie dati  

Pielietojums 
Garāžu grīdu ierīkošanai, terasēm, uzstādot elektriskos 
apsildes kabeļus, slīpumu veidošanai, robu, iedobumu  
un nelīdzenumu aizpildīšanai mitrās un sausās telpās, 
iekštelpās un ārdarbos.

Virsmas
6975 Betomix flow  var klāt uz betona virsmām. 6975 Betomix 
flow  var izmantot kā peldošo grīdu (biezums 35-80 mm) uz 
stabilām virsmām ar armējumu un uz armēta izolācijas slāņa.

Virsmas apstrāde 
Pamatvirsmai jābūt  stabilai, attīrītai no putekļiem, eļļām 
un cementa virsplēves. Jebkura betonētas virsmas  
drūpoša  daļa jānoņem vai  jānoslauka.   Putekļus attīra 
ar putekļsūcēju. Tauki, eļļas  u.c notīrīt ar mira 7110 base 
cleaner, augsta spiediena ūdens strūklu vai citu efektīvu 
tīrīšanas metodi.

Gruntēšana 
Absorbējošu, betonētu pamatni gruntēt ar 1 daļu 4180 pri-
mer atšķaidītu ar 3 daļām ūdens. Grunts rūpīgi jāiestrādā  
pamatnē  ar otu vai rullīti.

Iestrāde 
20 kg sausā maisījuma sajauc ar 2,2 līdz 2,6 litriem 
tīra ūdens. Izmantojiet ūdeni un materiālu iestrādes 
temperatūrā . Sajauc masu pamatīgi. Gatavo masu 
var izmantot, apmēram 30 minūtes pēc  sajaukšanas 
,pie  temperatūras  10-18ºC. Nekavējoties  gatavo masu  
iestrādā  virsmā. Liešana un blīvēšana jāveic piesardzīgi, 
lai veidojas savienojums . Kad maisījums sāk plūst ,to 
izlīdzina   ar tērauda špakteļlāpstiņu. Virsmu var viegli 
pārstaigāt vai pārklāt pēc 3-6 stundām. Sekojiet, lai   
svaigā virsma pārmērīgi ātri netiktu žāvēta  apstrādes 
procesā. Āra teritorijās ieteicams pārklāt 6975 BETOMIX ar 
plēvi žūšanas laikā.

Darba drošība
MALkode 00-4 (1993) PR nr. 2213991 Produkts satur  cemen-
tu.Ievērot  darba drošības  noteikumus attiecībā uz cementu. 
6975 Betomix flow ir garantēti hroma neitralizēts  minimums 12 
mēnešu laikā.
Lūdzu, skatiet MSDS.

Iepakojums
20 kg ar plastmasu stiprināti papīra maisi.

Uzglabāšana un transportēšana
Uzglabāt un transportēt sausumā. Produkts atbilst tehniskai 
specifikācijai minimums 6 mēnešus no ražošanas datuma 
neatvērtā iepakojumā. Var izmantot arī pēc tam, ņemot 
vērā, ka tehniskie parametri mainās, piemēram, paildzinās  
cietēšanas  laiks.

Tirdzniecība 
Mira produkti pieejami  būvmateriālu veikalos visā valstī.

Produkta raksturojums  EN 13813                      CT  C30 F8
Izstrādes laiks   apm. 30 min.
Cietēšana/18°C viegla noslodze /nobeigums:   3-6 stundas
Min. Iestrādes temperatūra: 6°C 
Rekomendējamā iestrādes temperatūra:  10-20°C
Patēriņš:  2,1 kg/m2/mm slānim

mira ehitusmaterjalid OÜ
Segu 8, Saue • 76505 Estonia

Tel +372 679 0670 
info@mira.ee 

www.mira.lv
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