
1-komponent cementbaseret fleksibel mem-
bran for vandtætning ude og inde, på terrasser, 
bal-koner, gulvarealer og bassiner i svømmean-
læg 

•    Modstår mere end 15 m vandsøjle 

•  Resistent overfor almindeligt forekommende  
kemikalier i levnedsmiddelindustri og bademiljøer

•   God vedhæftning til alle mineralsk bundne, faste underlag

•  Perfekt underlag til montering af keramiske fliser

4650 aqua stop flexibel er velegnet som membran i industri- 
områder som levnedsmiddelindustri, storkøkkener på underlag 
af beton og lignende. Velegnet som underlag for fliselægning.

4650 aqua stop flexibel leveres i 12,5 kg sække.

Bygningsdel 
■	 Væg
■	 Gulv
■	 Svømmebassiner
■	 	Vådrum i offentlige  

badeanlæg
■	 Levnedsmiddelindustri
■	 Balkon
■	 Terrasse
■	 Indendørs
■	 Udendørs

Underlag 
■	 Betongulv
■	 Pudslag
■	 Betonelement
■	 Pudset murværk
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Produktbeskrivelse
1-komponent, elastisk, cementbaseret membran til vand-
tætning af mineralsk bundne underlag.

Tekniske data 

Anvendelsesområde
Som vandtæt membran før montering af keramiske fliser, 
facadepuds, eller uden overfladebeskyttelse på områder 
med let trafik som gangarealer. Anvendes i offentlige bade-
miljøer, dusch, gulvarealer, svømmebassiner, på terrasser, 
balkoner, storkøkkener og lignende. Også velegnet som 
overfladebeskyttelse på betonkonstruktioner, facader, skor-
stene og fundamenter.

Underlagstyper
Beton, puds og lignende mineralsk bundne underlag.

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være fast og frit for løse partikler. Huller, 
sprækker og lignende skal repareres med vandfast mør-
tel/spartelmasse. Det skal være frit for smuds, olie, fedt, 
maling, limrester osv. Sugende underlag bør fugtes med 
vand (der må ikke stå vand på underlaget) før påføring af 
4650 aqua stop flexibel.

Hvor der er risiko for bevægelser i underlaget som i fuger, 
overgange gulv/vægvinkel og lignende, forsegles overgange 
med 4502 vapourband. 4502 vapourband monteres direkte 
i den våde masse og topforsegles efterfølgende med 4650 
aqua stop flexibel.

I sprækker og svindrevner med minimal bevægelse (mindre 
end 0,75 mm) kan bevægelse optages i membranlaget. 
Støbte, sammenhængende, armerede bygningsdele som 
svømmebassiner skal ikke forsegles med armeringsbånd. 

Udførelse
12,5 kg pulver blandes med 2,7-2,9 liter rent vand. Anvend 
blandespiral i minimum 2 minutter til massen er klumpfri og 
homogen. 

Påføres med korthåret rulle/kost eller sprøjte. Ved sprøjtning 
anbefales at efterglatte med kost. Påføres i minimum 2 lag 
af 1-1,25 kg/m2 pr. påføring. Hvert lag skal være overflade-
tørt, før det næste lag påføres. Ved kraftig vandbelastning 
som i svømmebassiner og lignende påføres 3 lag.

Ved overfladebehandling med keramiske fliser kan det 
anbefales i særligt tørt, varmt eller blæsende klima at prime 
med 4180 primer (jf anvisning for fliseklæb) for at undgå, at 
fliseklæben bliver skintør.

Arbejdshygiejniske forhold
MALkode 00-4 (1993) PR nr. 2210758

Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholds-
regler for cement skal overholdes.

4650 aqua stop flexibel er baseret på lavalkalisk hvid 
cement og overholder derfor uden tidsbegrænsning græn-
seværdien for kromindhold.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Emballage
12,5 kg plastforstærkede papirsække med bærehåndtag.

Lagring og transport
Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de 
tekniske specifikationer min. 12 måneder fra produktions-
dato i ubrudt emballage. Kan anvendes efterfølgende, - dog 
kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlæn-
get hærdetid.  

Salg
mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og  
fliseforretninger overalt i landet.

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

info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

Densitet: 1500 kg/m3

Produktegenskaber jf. prEN 14891:  CMP

Deformation: min. 0,75 mm

Anvendelsestid:   3 timer

Tørretid v/18°C 
overfladetør, klar til næste lag  3-5 timer

til videre overfladebehandling 10-24 timer

til max. belastning: 7 døgn

Anbefalet arbejdstemperatur: 10-20°C 
(både pulver og vand)

Forbrug  
Ved 2 påføringer 2,2 – 2,5 kg/m2 
Ved 3 påføringer min. 3,0 kg/m2

 Se information på ydeevnedeklaration - DoP

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com
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