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Mira byggeprodukter a/s jest producentem nowoczesnej 
chemii budowlanej. Produkcją zapraw zajmujemy się od 
czterdziestu siedmiu lat. Doświadczenia firma zbierała na 
wymagającym rynku skandynawskim, a od dziesięciu lat 
obecna jest na rynku polskim. 
Oferta naszej firmy obejmuje materiały do przygotowania  
i naprawy podłoża, wykonywania równych podkładów 
podłogowych, izolacji przeciwwodnych, układania 
i fugowania płytek ceramicznych. Stosowanie 
produktów mira umożliwia ekspresowe układanie 
płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, parkietów, 
wykładzin na niemalże każdym rodzaju podłoża 
budowlanego.
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GRUPY PRODUKTÓW
 preparaty do przygotowania podłoża
 materiały do napraw podłoża
 masy samoniwelujące
 szybkowiążące podkłady podłogowe
 hydroizolacje
 kleje cementowe i epoksydowe do okładzin cera-
micznych i kamienia naturalnego

 szybkowiążące kleje cementowe 
 szybkowiążące fugi cementowe,  
epoksydowe i silikonowe

 środki do impregnacji i czyszczenia okładzin cera-
micznych i kamienia naturalnego

INFORMACJE DODATKOWE
 jesteśmy solidnym i rzetelnym partnerem handlowym
 współpracujemy z hurtowniami na terenie całego kraju
 oferujemy szeroki wachlarz materiałów informacyjnych
 zapewniamy profesjonalną obsługę techniczną
 prowadzimy prezentacje i szkolenia w siedzibach naszych 
partnerów handlowych lub na budowach

 oferujemy materiały ekspozycyjne dostosowane do 
potrzeb naszych Klientów

 dostarczamy wzorniki naszych fug, silikonów
i hydroizolacji

 udostępniamy próbki naszych produktów
 realizujemy zamówienia w krótkich terminach 

UKłAdAnie płyteK
Oferta firmy obejmuje jedenaście rodzajów klejów do płytek. 
Począwszy od kleju podstawowego wodo- i mrozoodpornego 
do stosowania na stabilnym podłożu 

betonowym, poprzez grupę 
klejów elastycznych umożli-
wiających układanie okładzin 

ceramicznych i kamiennych na 
mniej stabilnych podłożach, w tym 
drewnianych, drewnopochodnych 
i stalowych. Kleje mira pozwalają 
na układanie płytek na posadz-
kach z ogrzewaniem wodnym i 
elektrycznym. Kleje półpłynne 
umożliwiają układanie płytek 
bezpośrednio na elektrycznej 
instalacji grzewczej.

fUGi
Fugi mira są najlepiej rozpoznawanym produktem firmy. Mira superco-
lour jest elastyczną, szybkowiążącą i nienasiąkliwą fugą na bardzo wy-
magające podłoża. Fuga została zaprojektowana w sposób umożliwiający 
stosowanie w kontakcie z kamieniem natural- nym, 
nie powodując jego odbarwienia. 
Ponadto przenosi znaczne obciążenia 
wynikające  
z różnic w rozszerzalności 
termicznej materiałów, 
co pozwala na bezpiecz-
ne stosowanie na pod-
łożach z ogrzewaniem, 
tarasach i balkonach. 
Fuga dostępna  
w 30 kolorach.
Produkt zawiera tytan.

Kolejnym produktem z grupy fug jest półpłynna fuga  
rustic plan. Stosowana zwłaszcza na posadzkach, na które 
oddziałują znaczne obciążenia mechaniczne. Zastosowanie rustic 
plan wyklucza w 98 % powstawanie pustek powietrznych w 
obrębie krawędzi płytki, co w praktyce oznacza wyeliminowanie 
jej uszkodzeń. Kolejnym atutem stosowania fugi półpłynnej jest 
niezwykły wzrost wydajności w spoinowaniu do ok. 

1000 m2/dniówkę. 
Epoxydowa fuga mira 
multipox odporna jest 
na większość związków 

chemicznych stosowanych  
w przemyśle. Multipox 
uzyskała szczególnie dobrą 
opinię wykonawców, zwłaszcza 
w zakresie dotyczącym praco-
chłonności i jakości produktu.

hydroizolACjA
Izolacje przeciwwodne mira stanowią niezwykle skuteczny system. 
Elastyczna izolacja mira 4400 multicoat pozwala na ułożenie jej 
na podłożach betonowych, drewnianych  
i stalowych, co w połączeniu z elastycznością na poziomie 200 % daje 
nieograniczone możliwości w adaptacji  
pomieszczeń i stosowaniu różnorodnych produktów.  
Ponadto produkt jest niezwykle prosty w stosowaniu  
i bezpieczny dla osób wykonujących izolację.

podKłAdy podłoGowe
W ofercie mira byggeprodukter a/s znajduje się szereg doskonałej jakości 
samoniwelujących podkładów podłogowych. Ich niepodważalnym atutem 
jest zakres stosowania od 0,5 mm do 50 mm przy zachowaniu wszelkich 
parametrów wytrzymałoś- ciowych. Najciekawszym produktem nie 

mającym w chwili obecnej na rynku 
polskim odpowiednika jest doskonały 

produkt o nazwie x-plan. Jest to 
samoniwelująca zaprawa do układania 
na podłożach betonowych, drewnia-
nych i drewnopochodnych. Minimalna 
warstwa produktu na podłożu niesta-
bilnym wynosi 5 mm. 
Produkt zawiera zbrojenie rozproszo-
ne, dzięki czemu uzyskujemy znikomy 
skurcz i ponadprzeciętną wytrzymałość 
na zginanie 12 MPa. 

Mira 6650 industriplan jest  
posadzką nieścieralną.  

W 48 godzin od jej ułożenia 
można przystąpić do eksploatacji 
pomieszczeń z pełnym 
obciążeniem. Mira 6650 
industriplan stosowana jest 
na ogół w drukarniach, liniach 
montażowych i wszędzie tam, gdzie 
pojawiają się znaczne  
obciążenia mechaniczne.

Więcej informacji na temat naszych 
produktów znajdziecie Państwo na 

stronie internetowej www.mira.pl  
lub kontaktując się z firmą.

Niezwykle interesującym produktem jest samoniwelująca posadzka 
przemysłowa klasy A1! Niepyląca, bezskurczowa  
o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 40 MPa o nazwie mira 6650 
industriplan.


