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Додатки: 
Коміри seal manchet для ущільнення підлогових 
відливів та трубних переходів. Мат safe coat 
забезпечує ефективну гідроізоляцію решти 
підлоги.

• Коміри seal manchet підлогових відливів та переходів 
• легкі під час монтування,
• мати safe coat забезпечують суцільну ширину 

оболонки.

Мати та стрічка safe coat, а також паси з кутами, комірами та 
стрічкою seal band використовуються разом з multi coat 4400 
для проведення гідроізоляції у вологих приміщеннях. Підлогу 
із рівнем поглинання необхідно заґрунтувати засобом 
4180 primer. Подальша інформація вказана у брошурах 
«Конструкція вологого приміщення».

Область застосування: 
 стіни,
 підлоги,
 вологі приміщення, 
 внутрішня частина 
 приміщення.



mira 4526 – safe coat, полотно 0,1 х 25 м / 4528 0,1 
х 100 м
Полотно для ущільнення з’єднань плит та переходів підлоги та стіни на вразливих 
на вологу основах, де знаходяться різні типи матеріалів.

mira seal band 4564 0,1 х 15 м
Стрічка-самоклейка покрита антидифузійною оболонкою для ущільнення 
з’єднань плит у кутниках стіна/стіна або стіна/підлога. Повинна застосовуватися 
на поверхнях, вразливих на вологу у вологих приміщеннях (гіпсокартон, дерев’яні 
плити тощо).

mira seal corner
Внутрішній та зовнішній кутники для ущільнення кутів підлога / стіна.

mira seal manchet
Коміри до труб 100 х 100 мм, 150 х 150 мм, 200 х 200 мм. Гумові коміри, покриті 
антидифузійною оболонкою. Діаметр отвору від 8-160 мм.

mira 4550 seal manchet
Комір для відливу підлоги 400 х 400 мм. Самоклеючі коміри із бутилу покриті 
оболонкою для поглинання вологи із  волокна та мають вільні краї від з’єднань 
між шаром ущільнення води та коміром. Діаметр отвору становить: 0-200 мм. 

mira seal 4592 manchet А 80 х 380 х 60 мм   
Комір-формочка  для кутників  відливу підлоги кутів

mira seal 4596 manchet С 200 х 1200 х 60 мм 
Комір – формочка для підлогового відливу близько стіни. Водо – та паро- щільний 
комір для кутових або ринвових відливів, використовується для правих або лівих 
кутів стін.

mira seal 4594 manchet В 200 Х 1400 мм
Комір-самоклейка для ринвових підлогових відливів, котрі не монтуються 
безпосередньо поблизу стін.

mira 4520 Fiberdoug  - 1м х 10 м / 4524 1 Х 50 м
Мат для «утоплення» у систему 4400 multicoat, необхідний для підлог із 
дерев’яним матеріалом/ або похідними від дерева.

mira 4500 vapourmat – 25 м х 0,63 м
Паро- та водо- ущільнюючий мат, який дає можливість отримати щільну від 
води конструкцію на вразливих на вологу матеріалах у вологих приміщеннях з 
особливо великим навантаженням, як, наприклад, шкільні душові кабіни, тощо.
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Транспортування та зберігання: 
Зберігати та транспортувати у сухих умовах. 
Зберігати на протязі року від дати виготовлення

Продаж: 
Продукція mira продається у спеціалізованих 
салонах та будівельних маркетах.


