
Cementbaserad, plastförstärkt snabbhärdan-
de reparations- och spackelmassa, för golv 
och vägg i våta och torra utrymmen

• Lämplig för reparationer och falluppbyggnad

• Snabbhärdande

Kemiskt cementbaserad, vattenfast, snabbhärdande reparati-
ons- och spackelmassa (ej självnivellerande) för spackling och 
lagning av golv, trappor, uppbyggnad av fall m.m. Kan användas 
på alla typer av underlag såsom betong, puts, keramiska plattor 
m.m.

6950 expres levereras i 15 kg säckar.

Användningsområde
■	 Vägg
■	 Golv
■	 Våtrum
■	 Simbassäng 
■	 Inomhus
(■)Utomhus se under
 användningsområden

Underlag  
■	 	Betong
■	 Puts
■	 Lättbetong
■	 Gipsskivor/spackel
■	 Trägolv
■	 Befintlig plattsättning
■	 	Stabila skivunderlag
■	 El-vattenburen golvvärme

Skikttjocklek
■	   0-30 mm
 vid skiktjocklek > 30mm
 se Bruksanvisning
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Produktbeskrivning
Cementbaserad, snabbhärdande och vattenfast spackel-
massa i pulverform.

Tekniska data 

Användningsområde
För planspackling och falluppbyggnad i torra och våta 
utrymmen. Lämplig för reparation av håligheter i betong och 
uppbyggnad av trappor och liknande. Kan användas utom-
hus med vattenavvisande ytbeläggning av 4630 aqua-flex 
2K eller 4650 aqua stop flexibel.

Underlag
6950 expres kan användas på underlag av betong, puts, 
lättbetong, stabilt monterade trä- och gipsunderlag.

Förbehandling av underlaget
Underlaget ska vara fast, stabilt, sammanhängande och fritt 
från smuts, fett och cementslam.

Eventuell betonghud (cementslam)  slipas borrt, sprickor i 
underlaget bilas, borras eller mejslas bort. Damm tas bort 
med dammsugare. Fett och olja m.m. tas bort med 7110 
base cleaner, högtryckstvätt eller annan effektiv rengörings-
metod. 

Vidhäftning
Primer behövs normalt ej, men trä- och gipsunderlag bör 
primas med 4180 primer i koncentrerad form för att undvika 
att underlaget absorberar vattnet från spackelmassan.

Bruksanvisning
15 kg 6950 express blandas med 3,8-4,2 liter rent vatten 
till en homogen och klumpfri massa. Använd en visp på en 
blandare eller borrmaskin. Tänk på att både pulver och vat-
ten ska vara i rätt temperatur.

Lägg ut den blandade massan och arbeta in den ordentligt i 
underlaget, jämna till och färdiggör i en löpande arbetsgång.

Ytbeläggning kan normalt påbörjas inom 1-3 timmar. 
Restfuktinnehåll i underlag och spackelmassa är beroende 
på när täta och fuktkänsliga beläggning kan monteras. I 
våtrum appliceras tätskikt som 4400 multicoat eller liknan-
de.

Vid skikttjocklek över 30 mm kan upp till 25 % sand i korn-
storlek 0-4 mm tillsättas. Max tjocklek 50 mm.

Arbetshygieniska anvisningar
Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållnings-
regler för cement ska uppfyllas.

6950 express är garanterat kromneutralt i minst 12 måna-
der.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Förpackning
15 kg plastförstärkta papperssäckar med bärhandtag.

Lagring och transport
Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de 
tekniska specifikationerna i minst 6 månader från produkti-
onsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska 
egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd 
härdningstid.

Försäljning
mira´s produktsortiment säljs genom byggvaruhandlare och 
återförsäljare av keramiska plattor 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: 1700 kg/m3

Produktegenskaber enl. EN 13813:2002: CT C25F6

Öppentid:  15-20 min.

Torktid v/18°C 
för lätt gångtrafik/beläggning:  45-60 min.

Fullt genomhärdad: 7 dygn

Lägsta arbetstemperatur: minst 6 °C

Arbetstemperatur (pulver och vatten): 10-20 °C

Åtgång: 1,7 kg/m2/mm tjocklek

 Se information på prestandedeklaration - DoP

SE

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