
Säkrar effektiv vattentätning vid golvbrunnar 
och rörgenomföringar. Vapourmat säkrar kor-
rekt ångtätning.    

• manschetter för golvbrunnar och rörgenomföringar

•  vapourmat för effektiv ångtätning

•  safecoat duk för säkring av jämn tätskiktstjocklek

4500 vapourmat, vapourband, hörn, safecoat duk, remsor, 
manschetter och sealband används tillsammans med 4400 
multicoat, 3680 vapourkomponent fix och 3690 one-seal för 
vattentätning av våtrum. Se monteringsanvisning för miras 
godkända tätskiktssystem i våtrum enligt Byggkeramikrådets 
branschregler, BBV.

Användningsområde
■	 Vägg
■	 Golv
■ Våtrum
■	 Inomhus
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Lagring och transport
Förvaras och transporteras torrt.

R

Försäljning
miras produkter säljs genom byggvaruhandeln och kakelbu-
tiker i hela landet.
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                                          remsor 4526 safecoat 0,1 x 25 m / 4528 safecoat 0,1 x 100 m

Fiberremsor för försegling av skivskarvar och golv/väggvinkel tillsamman med 4400 
multicoat.

         4564 sealband 0,10 x 15 m

Självhäftande butylband belagt med diffusionstät duk för tätning av skivskarvar och 
vägg/väggvinkel samt golv/väggvinkel. Ska användas på skivunderlag i våtrum.

4502 vapourband 0,10 x 25 m

Tätband för golv/vägg-vinkeln och skarvar.

         seal corner

Inner- och ytterhörn för vattentät försegling i inner- och ytterhörn.

         seal manchet 

Rörmanschett 100 x 100 mm, 100 x 125 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm.

Manschett belagd med diffusionstät duk. Håldiameter 8 - 160 mm.

         4550 seal manchet 

Golvbrunnsmanschett 400 x 400 mm. 

Självhäftande butylmanschett belagd med absorberande fiberduk med fria kanter för 
sammanhäftning mellan tätskikt och manschett. Håldiameter 0 - 200 mm.

         4592 seal manchet A 80 x 380 x 60 mm

Formpressad hörnmanschett för väggnära montering av golvbrunn.

         4596 seal manchet C 200 x 1200 x 60 mm

Formpressad hörnmanschett för väggnära montering av golvbrunn. Vatten- och dif-
fussionstät manschett för hörnavlopp eller hörnrännor för montering i både vänster 
och höger väggvinkel.

         4594 seal manchet B 200 x 1400 mm

Golvbrunnsmanschett, självhäftande för avloppsrännor monterade med avstånd till 
vägg.

         4500 vapourmat – 25 m x 0,63 m och 25 m x 1 m

Diffusions- och vattentät duk för våtrum.

         fiberduk 4520 safecoat – 1 m x 10 m och 4524 safecoat 1 x 50 m

Fiberduk för ”ingjutning” i 4400 multicoat tätskiktssystem som säkrar jämn tätskikts-
tjocklek och snabb torkning av tätskikt.
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