
Застосування
Стіни
Підлога
Вологі кімнати
Усередині
Зовні

Види основ
Бетон
Штукатурка
Ізоляція
Облицювання плиткою
Стара плитка
Пофарбовані основи
Основи з плит
Гіпсові плити/шпак
лівка
Стіна
Блоки Leca
Легкий бетон

Товщина шару
12 мм

мікроцемент

6820 micro decor
Дрібнозерниста декоративна шпаклівка 
для стін на основі цементу

• Декоративні стіни з ефектом гри світла

• Водонепроникна — можна використову-
вати у вологих приміщеннях

• Для нанесення в кілька шарів

• Однокомпонентна

• Готова після 3-x годин

Декоративний дрібнозернистий мікроцемент для на
стінних поверхонь. Дозволяє отримати ефект декора
тивних стін і гри світла на їх поверхні. Наявний у бага
тьох кольорах.

6820 micro decor пакування у відрах по 3 кг.
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Опис товару
На основі  цементу  маса для шпаклювання, 
водо й морозостійка.

Застосування
Декоративна шпаклювальна маса для застосуван
ня на поверхнях стін.

Типи основ
6820 micro decor наносити шарами товщиною до 
12 мм на шар на поверхнях, якто стіни, фарбо
вані поверхні, основи з плит, гіпсокартон, облицю
вання плиткою, штукатурка та бетон.

Підготовка основи
Основа повинна бути стабільною, суцільною, 
сухою, очищеною від пилу, оливи, жиру та незакрі
плених частин. Перед нанесенням шпаклювальної 
маси, імовірно, може знадобитися шліфування / 
зробити поверхню шорсткою.

Ґрунтування
Ґрунтування можна виконувати, коли поверхня 
є сухою та чистою. Поглинальні поверхні, якто 
бетон, легкий бетон, штукатурку або цеглу, ґрун
тувати засобом mira 4170 micro primer, розведеним 
з водою в пропорції 1 частина primer на 3 части
ни води. Менш поглинальні основи в пропорції 1 
частина primer на 2 частини води. Герметичні та 
непоглинальні основи, якто пофарбовані поверх
ні, керамічна плитка тощо, необхідно очистити й, 
можливо, відшліфувати/зробити шорсткими. Осно
ви з дерев’яних і деревопохідних плит ґрунтувати 
концентрованим засобом 4170 decor primer.

Виконання роботи
3 кг 6820 micro decor змішати з 0,80,9 л чистої 
води й перемішати мішалкою на повільних обер
тах протягом 23 хв до отримання однорідної маси 
без грудочок.
Продукт наносити на заґрунтовану поверхню ши
роким шпателем або подібним інструментом. Об
сяг застосування: 12 рази для покриття поверхні 
та отримання бажаного ефекту й структури. Якщо 
необхідне нанесення більше шарів, то попередній 
шар має бути поверхневосухий перед нанесен
ням наступного шару, мінімум через 3 години.
Інструменти промити водою відразу ж після вико
ристання.

Умови праці
Відповідно до Регламенту REACH (ЄС) № 
1272/2008 продукт не вимагає маркування. Дотри
муватися правил безпеки й гігієни праці з хіміч
ними речовинами. Додаткова інформація — див. 
Паспорт безпеки.

Пакування
відро 3 кг.

Зберігання і транспортування
Зберігати й транспортувати в сухих умовах.
В оригінальному і непошкодженому пакованні 
продукт зберігає технічні характеристики протя
гом щонайменше 1 року з дати виробництва. Після 
цього часу продукт придатний до використання, 
але його технічні властивості можуть бути змінені, 
наприклад збільшиться час висихання.

Продаж
Продукти mira продаються в салонах плитки й 
гіпермаркетах будівельних матеріалів. 0

Технічна характеристика

Густина, волога 1700 кг/м3

Густина, споживання 1,34 кг/л

Час придатності до використання: 30 хвилин

Час висихання (у залежності від температури)

для подальшої обробки поверхні: 612 год

Рекомендована робоча температура 1025 °C

Споживання: 0,71 кг/м2
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