
Sementbasert vannavvisende og diffusjonså-
pen slemming til overflatebehandling av faste, 
homogene, sementbaserte underlag. 

•  En-komponent

•  Kan påføres i flere lag 

•  Gir strukturoverflate 

•  Klar etter 18-24 timer 

Diffusjonsåpen slemmepuss til behandling av overflater som puss, 
betong, leca og murstein. 

6840 decor leveres i 15 kg sekk.

Bruksområde
■	■	 Vegg
■	■	 Gulv
■	■	 Våtrom
■	■	 Inne
■	■	 Ute

Underlag  
■	 	■	 	Betong
■■ Pusslag
■■  Isolasjon
■■  Gammel flisbelegg
■■  Gipsplater/sparkel
■■  Murverk
■■  Lecablokker
■■  Isoblokker

Lagtykkelse  
■	 	■	 	2-5 mm avhengig av 

påføringsmetoden
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Produktbeskrivelse
Sementbasert slemmepuss, vannfast og frostsikker. 

Tekniske data

Bruksområde
Slemmepuss til veggflater ute og inne.

Underlagstyper
6840 decor kan påføres i lagtykkelser opp til 2-5 mm på 
underlag av murverk, lecablokker, flisbelegg, bestående pus-
slag, murstein og betong. Egnet til sokkel og piper.

Forbehandling av underlag
Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olje, fett og løse 
deler. Kalk og plastmaling på underlag skal fjernes. Eventuell 
etterreparasjon og glattsparkling utføres med 6850 cempla-
ster eller total oppussning foretas med 6870 fibreplaster, 6850 
cemplaster eller M5 pussmørtel. 

Priming
Sugende underlag skal primes med mira 4180 primer i forhol-
det 1 del 4180 primer til 2 deler vann. 

Utførelse
mira 6840 decor blandes med 3,8-4,4 L vann til 15 kg slem-
mepuss til en homogen masse. Bruk visp på drill. Påføres 
med glatt stålbrett, gresskost, rulle eller sprøyte. Påføres med 
brett tilsettes minimum vann - med kost, rulle eller sprøyte op 
til maksimum vann. Strukturoverflate kan straks etter påføring 
justeres med gresskost eller med rulle til ønsket struktur.

NB Påføring av slemmepuss bør fortsette uavbrutt til hele 
flaten er dekket, for å unngå fargeforskjelle på grunn av risiko 
for skiftende værforhold fra dag til dag. Stopp bør gjøres ved 
hjørner, murfalse eller lignende.

FORBRUK 

1½-2 kg pr. m² per strøk ved slemming

3-5 kg pr. m² ved påføring med stålbrett.

Arbeidshygieniske forhold
Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholds-
regler for sement skal overholdes. 6840 decor er basert på 
hvit sement, som har et naturlig lavt chrom (VI) innhold, og 
vil derfor altid overholde grenseverdien på max. 2 mg/kg.

Det henvises ellers til HMS datablad.

Emballasje
15 kg sekker.

Lagring og transport
Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder 
de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra pro-
duksjonsdato i ubrutt emballasje. Kan benyttes lenger, men 
de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet 
herdetid.

Salg
mira produkter selges gjennem byggevarehandelen og flisfor-
retninger.

Densitet, våt: 1950 kg/m³

Densitet, forbruk 1,54 kg/l 

Brukstid: 1-2 timer

Herdetid (avhengig av temperaturforhold)
til overflatebehandling: 18-24 timer

Anbefalt arbeidstemperatur: 10-25°C

Forbruk avhengig av underlagets glatthet: 3-5 kg/m2
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Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com

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

info@mira.eu.com  
www.mira.eu.com
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