
Rustikt genomfärgat, cementbaserad 
väggspackelmassa för dekorativa väggar.

•  Ger dekorativa, rustika väggar med färgspel

•  Kan appliceras i flera skikt

•  1-komponent

•  Klar efter 3 timmar

Dekorativt genomfärgat mikrocement för väggytor. Ger dekorativa 
väggar med färgspel. Finns i flera färger.

6820 micro decor levereras i 3 kg spann.

Användningsområde
■	■	 Vägg
■	■	 Golv
■	■	 Våtrum: dusch
■■ Våtrum: andra väggar
■	■	 Inomhus
■	■	 Utomhus

Underlag  
■	 	■	 	Betong
■■ Putsskikt
■■  Isolering
■■  Befintlig kakel
■■  Målade underlag
■■  Skivunderlag
■■  Gipsskivor/spackel
■■  Murverk
■■  Lecablock
■■  Lättbetong

Skikttjocklek 
■	 	■	 	1-2 mm per skikt
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Produktbeskrivning
Cementbaserad spackelmassa för användning på väggar 
inomhus.

Tekniska data

Användningsområden
Dekorativ spackelmassa för väggytor. Ej för användning i våt-
zon 1.

Underlag
6820 micro decor kan appliceras i skikttjocklekar av 1-2 mm 
för varje skikt, på väggunderlag av murverk, målade ytor, skiv-
underlag, gipsskivor, kakel, befintlig puts och betong.

Förbehandling av underlag
Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, olja, fett 
samt lösa partiklar. På täta underlag som målade ytor, kera-
miska plattor o.d. ska ytan rengöras och vid behov ruggas, 
men inte primes.

På underlag av gamla plattor rekommenderas att du först 
lägger ett baslager, t.ex. 6820 micro decor eller ett tunt lager 
fästmassa för att fylla fogarna. Om 6820 micro decor används 
som baskitt, måste en större förbrukning förväntas. Ytan 
grundas sedan med 4170 decor primer innan 6820 micro 
decor appliceras.

Priming
Priming utföras när underlaget är rent och torr. Sugande 
underlag som betong, lättbetong, puts eller mursten, primas 
med 4170 decor primer utspätt med vatten i ett förhållande av 
1 del primer till 3 delar vatten. På mindre sugande underlag är 
förhållandet 1 del primer till 2 delar vatten. Skivunderlag pri-
mas med koncentrerad 4170 decor primer.

Utförande
3 kg 6820 micro decor blandas med 0,8-0,9 l rent vatten och 
rörs långsamt om med visp i 2-3 min tills massan är klumpfri.

Applicera produkten på den primade väggytan med en bred 
spackel eller liknande. Antal skikt: 1-2 tills ytan är täckt och 
önskad effekt samt struktur har erhållits. Vid applicering av 
flera skikt, ska det första skiktet vara torrt på ytan. Applicera 
ett nytt skikt först efter 3 timmar.

OBS: Appliceringen av 6820 micro decor bör fortsätta oavb-
rutet tills hela ytan är täckt, detta för att undvika färgskillna-
der. Avbrott vid applicering bör ske vid hörn, murändar eller 
liknande.

Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

Ytbehandlad med 4720 decor topcoating.

Arbetshygieniska anvisningar
Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt Reach-
förordningen  (EU) 1272/2008. Normala säkerhetsförhållanden 
för hantering av kemiska ämnen ska iakttas.

I övrigt hänvisas det till säkerhetsdatabladet.

Förpackning
3 kg spann.

Lagring och transport
Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de 
tekniska specifikationerna minst 2 år från produktionsdatum 
i oöppnad förpackning. Kan användas senare än detta - däre-
mot kan de tekniska egenskaperna förändras till exempel 
med förlängd härdningstid.

Försäljning
mira’s produktsortiment säljs via byggmarknader och kakel-
butiker över hela landet.

Densitet, våt: 1700 kg/m³

Användningstid: 30 min.

Härdningstid (beroende på temperaturförhållanden)  
för ytterligare ytbehandling: 6-12 timmar

Rekommenderad arbetstemperatur: 10-20°C

Förbruk beroende på skikttjockleken 
1-2 mm. skikttjocklek 1,4 kg/m2/mm  
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Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på www.mira.eu.com
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