
Flytande ångspärr för behandling av skivväggar 
i våtrum för att tillgodose tillräcklig ångtäthet i 
konstruktionen. 

•  Enkomponents – klar för användning

•  Säkrar korrekt ångtäthet

•  Lätt och smidig att använda

4410 vapourstop används som ångspärr på golv- och väggytor.

4410 vapourstop är ett polymerbaserat membran som är klart 
för användning vid leverans. Membranet är lätt att applicera 
och fördela på ytan.  

4410 vapourstop levereras i 6 kg och 12 kg plasthinkar.

Användningsområde
■	 Vägg
■	 Golv
■ Våtrum
■	 Inomhus

Underlag  
■	 Betongelement
■	 Lättbetongelement
■	 Lättbetongblock
■	 Putsat murverk 
■	 Gipsputs/-spackel 
■	 Gipsskivor
■	 	Träskivor
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Produktbeskrivning
Högelastisk, finmolekylär, polymerbaserad ångspärr. Klar att 
använda – ska inte spädas ut. Lätt och smidig att använda.  

Tekniska data  

Användningsområden
4410 vapourstop används som ångspärr på golv- och 
väggytor. Används i våtrum – se "Monteringsanvisning 
för tätskikt med keramiska plattor i våtrum" enligt kakel-
branschens regler BBV finns på www.mira.eu.com.

Underlagstyper
Ångspärren kan användas på underlag av betong, lättbe-
tong, tegel och puts samt gips-/träskivor gipsblock och 
gipsputs.

Förbehandling av underlag
Underlaget ska vara bärkraftigt, stabilt, homogent, rengjort 
från skräp, fett och cementslam. Underlaget ska vara torrt.

Utförande
4410 vapourstop är färdig att användas och appliceras i ett 
jämnt skikt med den mängd som krävs för ångtätning. 

4410 vapourstop ingår som en del i miras tätskiktssystem 
för fuktkänsliga underlag. Följ gällande anvisningar om 
miras godkända tätskiktssystem för keramiska plattor enligt 
kakelbranschens regler BBV. 

Arbetshygieniska förhållanden
Produkten är inte märkningspliktig.

Arbetshygieniska förhållningsregler ska beaktas. 

Se för övrigt säkerhetsdatablad.

Förpackningar
6 kg och 12 kg hinkar.

Lagring och transport
Förvaras och transporteras torrt och frostfritt. Över 20°C 
ökar risken för skinn bildning.  Produkten uppfyller de tek-
niska specifikationerna i minst 12 månader från produk-
tionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska 
egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd 
härdningstid.

Försäljning
miras produkter säljs genom byggvaruhandeln och kakelbu-
tiker i hela landet.

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21

info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

Densitet: 1,2 kg/l

Torktid vid 18°C 
före nästa behandling: ca. 30 min.

Torktid vid 18°C
före vidarebehandling: 30-90 min.

Lämplig arbetstemperatur: 10-25°C

Åtgång (genomsnitt): min. 150 g/m2

 

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com
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