
Застосування
■	 Стіна
■	 Підлога
■	 В приміщенні
■	 На відкритому повітрі

Види основ
■	 Бетон
■	 Легкий бетон
■	 Оштукатурена кладка

Товщина шару
■	   >20 mm

Швидкотвердіючий монтажний цемент

• Працює протягом 5-8 хвилин

• Готовий до навантажень через 20 хвилин

Використовується для вбудовування якорів, болтів та 
подібних предметів у кладку та бетон.

6910 speedbond упакований 5 кг мішки.
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Опис продукту
Морозостійкий, водостійкий, порошкоподібний.

Технічна характеристика

Сфера застосування
Для швидкого кріплення якорів, виливків, болтів та 
подібних предметів у кладці, бетоні, штукатурці тощо. 
Також можна використовувати для швидкого ремонту 
отворів та післяремонту труб розміром більше 20 мм. 

Підготовка основи
Основа повинна бути твердою, узгодженою та 
підтримуючою, очищеною  від сипучих частинок, пилу 
та будь-яких адгезивних профілактичних засобів. Сухі, 
просочені матеріали повинні бути змочені водою без 
накопичення води до того, як буде використана mira 
6910 speedbond.

Застосування
5кг mira 6910 speedbond змішати з 1,25 літрами чистої 
води.

Суміш слід використовувати протягом 5-8 хвилин і не слід 
перемішувати. Продукт слід використовувати відразу після 
перемішування. Час використання та час затвердіння 
залежать від температурних умов. Оптимальні 
температури - від 10 до 25 oC як для продукту, так і для 
субстрату, а також для води, що додається.

Для ремонту більших отворів до 6910 speedbond можна 
додати крупнозернистий пісок у співвідношенні 1: 1. 

Умови гігієни праці
MALkode 00-4 (1993)      PR. nr.:  2402848

Продукт містить цемент. Необхідно дотримуватися правил 
гігієни праці з цементом. 

mira 6910 speedbond містить білий цемент, який має 
природний низький вміст хрому (VI) і тому завжди відповідає 
граничному значенню макс. 2 мг / кг. 

Додаткову інформацію див. у паспорті безпеки. 

Упаковка
5 kg паперовий мішок. 

Зберігання та транспортування
Зберігати та транспортувати в сухих та прохолодних умовах. 
Продукт відповідає технічним умовам протягом не менше 6 
місяців з дати виготовлення в нерозривній упаковці. Можна 
використовувати згодом - однак технічні характеристики 
можуть бути змінені, напр. із збільшеним часом затвердіння.  

Продаж
 Продукти mira продаються в магазинах продажу плитки та 
будівельних матеріалів по всій країні. 
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  5-8 хвилин 

ca. 20 хвилин 

min. 6°C

 1,5 кг/л

Час висихання:

Готовність до навантажень (повна): 

Рекомендован темп. експлуатації: 

Витрата: 

Особливості продукту: 

Сила на стик після 6 годин: 7 MPa

7 днів: 22 MPa

28 днів: 28 MPa

Межа міцності на 
розрив при вигині 

6 timer: 2 MPa

7 днів: 3 MPa

28 днів: 6 MPa

Міцність отвору на розрив: Ø 35 mm   Ø 50 mm

5 4 MPa

6 5 MPa

28 21 MPa

30 хвилин: 

60 хвилин: 

24 годин: 

28 годин: 36 27 MPa

DK

Більше інформації див.  на www.mira.eu.com
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