
Fleksibel, hurtigherdende sparkelmasse til 
reparasjon og glattsparkling av veggflater 
ute og inne og av gulvflater inne

•  Fleksibel, hurtigherdende sparkelmasse 

•  Klar til overflatebehandling etter 3 timer 

•  Velegnet til reparasjon og renovering 

Vannfast sparkelmasse velegnet til reparasjon av hull og glatt
sparkling av vegg og gulv. 

6850 cemplaster leveres i 12,5 kg sekker. 

Bruksområde
■	■	 Gulv
■■ Vegg
■	■	 Våtrom
■■ Svømmebasseng
■	■	 Inne
■	■	 Ute (kun vegg)

Underlag  
■	 	■	 	Betong
■■ Letbetong
■	 	■	 	Pusslag
■■ Gipsplater/sparkel
■	 	■	 	Tregulv
■■ Gammel fliseoverflater
■■ Stabile plater
■■ Vann og elgulvvarme

Lagtykkelse  
■	 	■	 	330 mm
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Produktbeskrivelse
Sementbasert, hurtigherdende og vannfast sparkelmasse.

Tekniske data  

Bruksområde
Til reparasjon av huller og sprekker i vegg og gulv. Til glatt
sparkling av vegg og gulvflater i boligområder og lett indu
stri. Kan brukes som underlag for maling, keramiske fliser, 
våtromsmembran etc. på innendørs områder.

Underlagstyper
6850 cemplaster kan brukes på underlag av betong, lett
betong, murstein og øvrige sementbaserte underlag.

Forbehandling av underlag
Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, 
rengjort for støv, fett og sementslam. Løst støv fjernes med 
støvsuger. Fett, olje med videre fjernes med 7110 base clea
ner, høytrykksspyling eller annen effektiv rengjørings metode.

Priming
Sugende underlag primes med 1 del 4180 primer fortynnet 
med 3 deler vann. Primeren arbeides godt inn i underlaget 
med kost.

Utførelse
12,5 kg 6850 cemplaster pulver blandes med 3,1 – 3,5 liter 
rent vann til en klumpfri masse. Bruk visp på drill. Både pulver 
og vann skal være temperert.

Sparkelmassen kan brukes i ca. 30 minutter etter blanding 
ved en romtemperatur på 10-18˚C.

Sparkelmassen påføres med en ca. 30 cm bred stålsparkel. 
Hvis flere lag påføres, skal foregående lag være herdet, før 
neste påføring foretas. 

Overflaten kan belegges etter 34 timer. I våtrom fuktisoleres 
overflaten med 4400 multicoat tidligst etter 1014 timer.

Arbeidshygieniske forhold
Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholds
regler for sement skal overholdes.

6850 cemplaster er garantert kromnøytralisert i minimum 
12 måneder.

Det henvises ellers til HMSdatablad.

Emballasje
12,5 kg plastforsterket papirsekk.

Lagring og transport
Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de 
tekniske spesifikasjoner minimum 6 måneder fra produksjons
dato i ubrutt emballasje. Kan brukes lenger,  men de tekniske 
egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.  

Salg
mira produktene selges gjennom byggevarehandelen og flis
forretninger.

Produktegenskaper jf. EN 13813: CT C12F4

Brukstid:  ca. 30 min.

Herdetid v/18°C 
til lett gangtrafikk/overflatebelegg: 34 timer
ved våtromsmembran: 1014 timer

Anbefalet arbeidstemperatur: 10-20°C

Forbruk: 1,1 kg/m2/mm lagtykkelse

 Se informasjon på ytelseserklæring  DoP

NO

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

mira byggeprodukter Norge as
Tlf. 63887090 
post@mira.eu.com
www.mira.eu.com byggeprodukter a/s

sparkelmasse
6850 cemplaster

September 2022


