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6650 easyplan
Основана на цементі, зміцнена полімерами суміш для 

вирівнювання підлоги 

 Саморівнююча, підходить для вирівнювання підлоги

 Для всіх типів цементних підлог

 Для ручного та насосного нанесення

 6650 easyplan рекомендується для вирівнювання більшості

типів підлогових основ наприклад, бетону, стяжки, легкого

бетону тощо. 6650 easyplan - сухий продукт, готовий до

використання після змішування з водою. 6650 easyplan має

властивості самостійного вирівнювання та швидкого

твердіння. 6650 easyplan упаковується в 25-кг мішках.

Область 

застосування 

 підлоги

 внутрішня частина

приміщення 

Типи основ 
  підлоги з підігрівом 
✓ цементні стяжки  
✓ легкий бетон 

Товщина шару 
 1-25 мм

Типи поверхонь 

 керамічна плитка

 натуральний

камінь 

 м'які покрівельні 

матеріали 

 килимові покриття

 ламінат і т.д.
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Опис продукції 
Самовирівнююча суміш для вирівнювання основ. 

Технічні характеристики 

Волога щільність: 1,9 

Класифікації  EN 13813: CT C25F5 
Площа розтікання: 135-145 мм 

Вогнестійкість: A 1 

Класифікації  EN 13872: < 0,040 % 
Час придатності до використання: 20-30 хвилин. 

Відкритий час: 30 хвилин. 

Час твердіння при 18°C 

для легкого руху: 6 годин 
для подальшого закінчення поверхні: 12 годин 

гідроізоляційна  оболонка: 12-18 годин 

Рекомендована температура роботи: 10-20°C 
Товщина шару: 1 -25 мм 

Використання: 1,6 кг/m2/мм товщини шару 

£ Див. Декларацію відповідност і - Дод. 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Для вирівнювання підлогових поверхонь у вологих та сухих 
приміщеннях. 6650 easyplan не рекомендується для
влаштування підлогового опалення / кабелів. 
Easyplan можна налити вручну або насосом з міксером 

Типи основ 
6650 easyplan можна використовувати на бетонних і
цементних стяжках, легкому бетоні. 
Товщина шару на бетоні та цементній стяжці 1-25 мм. 

Підготовка основи: 
Основа повинна бути міцною, стабільною, чистою від  пилу, 
жиру та цементного бруду. Цементний бруд необхідно 
зачистити, слабі частини бетону необхідно вибити та 
відремонтувати. Зніміть олію, жир та бруд  очищувачем 7110, 
водою високого тиску або іншими ефективними методами. 

Грунтування:

Покрийте грунтовкою, використовуючи 1 частину 4180 primer, 
розведеного 3 частинами води. Потрібно нанести розчин 
щіткою і добре втерти. При нанесенні декількох шарів маси 
використовуйте грунт між кожним з них. Щільні основи без 
поглинання,  та з низькою адгезією, наприклад, пофарбована 
поверхня, керамічна плитка та ін., спочатку обробіть за 
допомогою контактного грунта mira 4140 contact primer. 

Змішування 

Змішайте 25 кг порошку з 5,0 літрами чистої води. Змішуйте 

міксером протягом мінімум 2 хвилин, щоб одержати 

однорідну масу. Після змішування з водою, при кімнатній 

температурі 10 - 18 ° С, маса може бути використана 

протягом близько 20-30 хвилин 

Масу необхідно вилити відразу після змішування. Маса 

розливається самостійно, тільки в кутах потрібно  буде 

розрівняти, все має бути гладким. 

Залежно від температури та вологості повітря, дозволяється 

рух після прибл. 6 годин. Установка керамічної плитки через 

12-18 годин. У вологих приміщеннях, необхідно ізолювати 

поверхню multicoat mira 4400 не раніше ніж через 12-18 

годин. 

Техніка безпеки роботи 
PR № 2213991 Продукт містить цемент.Дотримуйтесь 

запобіжних заходів безпеки щодо цементу. 6650 easyplan
має 12-місячну гарантію  нейтралізації хрому. Для 

отримання додаткової інформації дивіться паспорт безпеки. 

Упаковка 
25 кг мішки з поліетиленом. 

Зберігання та транспортування 
Зберігати та транспортувати в сухих умовах. У оригінальній 

та непошкодженій упаковці  можна зберігати 12 місяців з дати 

виготовлення. Після закінчення данного часу продукцію 

можна  використовувати, але її технічні параметри можуть 

змінюватися, наприклад, підвищиться час в'язкозті. 

Продаж  
Продукція mira  продається у спеціалізованих салонах та 

будівельних маркетах.. 
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