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Więcej informacji na temat naszych produktów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.mira.pl lub kontaktując się z firmą.

Mira Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielem na 
Polskę firmy mira byggeprodukter a/s duńskiego 
producenta nowoczesnej chemii budowlanej. Zebrane 
przez ponad 50 lat obecności na wymagającym 
rynku skandynawskim doświadczenia pozwoliły na 
opracowanie produktów spełniających najwyższe 
parametry techniczne i użytkowe. W Polsce produkty 
mira cieszą się uznaniem fachowców i zadowoleniem 
użytkowników od 1995 roku. Oferta materiałów mira 
umożliwia pewne ułożenie wszelkiego rodzaju płytek 
ceramicznych, mozaiki szklanej, klinkieru i kamienia 
naturalnego na niemalże każdym rodzaju podłoża 
budowlanego. Oferta mira umożliwia także wykonanie 
skutecznej izolacji pomieszczeń mokrych typu 
łazienka, balkonów, tarasów i basenów, jak również 
przygotowanie, naprawę i wyrównanie podłoża.

Wszystko do płytek ceramicznych

KLEJE
Kleje mira są przeznaczone do płytek ceramicznych, gresu, kamienia 
naturalnego i innych okładzin. W swojej ofercie posiadamy kleje odkształcalne 
i wysokoodkształcalne (klasa S1 i S2), które są oznaczone znakiem CE.  
Szczególnie polecamy klej wysokoodkształcalny klasy C2TE S2 mira 3130 
SUPERFIX oraz mira Z-FIX.

FUGI
Fugi mira są najlepiej rozpoznawanym produktem firmy. W ofercie 
posiadamy szeroką gamę kolorystyczną (30 kolorów) Kolejnym produktem 
z grupy fug jest półpłynna fuga rustic plan. Stosowana zwłaszcza na 
posadzkach, na które oddziałują znaczne obciążenia mechaniczne. 
Epoxydowa fuga mira multipox odporna jest na większość związków 
chemicznych stosowanych w przemyśle. 

HYDROIZOLACJA
Izolacje przeciwwodne mira stanowią niezwykle skuteczny system (zgodny 
z ETAG 022 i oznaczony CE). Elastyczna izolacja mira 4400 multicoat 
pozwala na ułożenie jej na podłożach betonowych, drewnianych i stalowych. 
Ponadto produkt jest niezwykle prosty w stosowaniu i bezpieczny dla osób 
wykonujących izolację. Systemy izolacji przeciwwodnej mira przebadane są 
na 25 lat użytkowania pomieszczeń mokrych.

MASY PODŁOGOWE
Produkty w tej grupie obejmują masy wyrównujące, samorozlewne i specjalistyczne. W szczególności możemy polecić mira X–PLAN. Jest to samo niwelująca 
zaprawa do układania na podłożach betonowych, drewnianych i drewnopochodnych. Minimalna warstwa produktu na podłożu niestabilnym wynosi 5 mm. 
Masa samopoziomująca mira X-PLAN posiada zbrojenie rozproszone.

PŁYNY DO CZYSZCZENIA 
I KONSERWACJI
Pielęgnacja płytek ceramicznych, klinkieru i kamienia naturalnego przy 
pomocy naszych produktów zapewnia gruntowną lecz łagodną pielęgnację 
oraz skuteczne czyszczenie nie uszkadzając glazury i terakoty.






