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MIROFIX 
Fișă tehnică 
 

DESCRIERE 

MIROFIX este formată dintr-o spumă albă de polietilenă, cu celule închise, cu grosimea de 0,8, 1,6 sau 3,2 mm, 

acoperită pe ambele fețe cu un adeziv pe bază de cauciuc sintetic. MIROFIX oferă performanțe adezive și coezive 

foarte ridicate. 

MIROFIX se prezintă cu o singură hârtie protectoare. 

 

APLICAȚII 

Lipirea oglinzilor - doar cu MIROFIX 

Cantitate minimă de utilizat: 40cm2 per kg oglindă.  

Se recomandă ca benzile să se monteze vertical, repartizate simetric pe toată suprafața oglinzii.  

Lipirea plăcilor de HPL sau FIBROCIMENT, în combinație cu PARABOND 600. 

 

SUPRAFEȚE 

 Suportul trebuie să fie stabil (se elimină părțile care riscă să se detașeze). 

 Asperitățile și iregularitățile trebuie să fie minimizate (dacă suprafața este foarte neregulată, se recomandă 

utilizarea unei benzi mai groase (1,6 mm sau 3,2 mm). 

 Înainte de aplicare, toate suprafețele suport trebuie să fie uscate, degresate și fără urme de praf. 

 În caz de degresare cu alcool, asigurați-vă că suportul este uscat înainte de aplicarea benzii. 

 

TERMEN DE GARANȚIE 

2 ani dacă este stocată la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C și 50% umiditate relativă. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

MIROFIX 0,8 mm grosime 

Desprindere/jupuire la 180° - 30 min pe oțel inox >20 N/25 mm (FTM1) 

Desprindere/jupuire la 23°C 

                                          70°C 

>20 N/25 mm 

> 5 N/25 mm (AFERA 4001) 

Test de coeziune pe oțel  inox 1 kg – 25 mm x 25 mm > 1000 heures (FTM 8) 

Coeziune  23°C 

                   70°C 

> 100 N (AFERA 4012) 

> 2 N 

Rezistență la tracțiune MD 14 N/15 mm 

CD 10 N/15 mm (DIN 53455) 

Alungire la rupere MD 350 % 

CD 350 % (DIN 53455) 

Densitate 100 kg/m³ 
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Rezistență la temperatură 

Temperatura minimă de aplicare: 

Temperaturi de funcționare: 

 

+ 10°C 

- 40°C à + 60°C 

Rezistentă la apă, la detergenți, la alcool. 

 

MIROFIX 1,6 mm grosime 

Desprindere/jupuire la 180° - 30 min pe oțel inox >17 N/25 mm (FTM1) 

Desprindere/jupuire la 23°C 

                                          70°C 

>17 N/25 mm 

> 3 N/25 mm (AFERA 4001) 

Test de coeziune pe oțel  inox 1 kg – 25 mm x 25 mm > 1000 heures (FTM 8) 

Coeziune  23°C 

                   70°C 

> 100 N (AFERA 4012) 

> 2 N 

Rezistență la tracțiune MD 20 N/15 mm 

CD 15 N/15 mm (DIN 53455) 

Alungire la rupere MD 300 % 

CD 250 % (DIN 53455) 

Densitate 64 kg/m³ 

Rezistență la temperatură 

Temperatura minimă de aplicare: 

Temperaturi de funcționare: 

 

+ 10°C 

- 40°C à + 60°C 

Rezistentă la apă, la detergenți, la alcool. 

 

MIROFIX 3,2 mm grosime 

Desprindere/jupuire la 180° - 30 min pe oțel inox >25 N/25 mm (FTM1) 

Test de coeziune pe oțel  inox 1 kg – 25 mm x 25 mm > 50 heures (FTM 8) 

Rezistență la tracțiune MD 25 N/15 mm 

CD 20 N/15 mm (DIN 53455) 

Alungire la rupere MD 250 % 

CD 150 % (DIN 53455) 

Densitate ±64 kg/m³ 

Rezistență la temperatură 

Temperatura minimă de aplicare: 

Temperaturi de funcționare: 

 

+ 10°C 

- 40°C à + 60°C 

Rezistentă la apă, la detergenți, la alcool. 

 

 

Datele din această fişă tehnică sunt conforme cu ultimele rezultate de laborator. Caracteristicile tehnice pot fi adaptate sau schimbate. 

Înainte de punerea în operă, trebuie să ne asigurăm că produsul ales corespunde cerinţelor lucrării/aplicaţiei. Sunt necesare  teste 

prealabile. Condiţiile de garanţie sunt guvernate de condiţiile de vânzare, de practică şi de legislaţie. Informaţiile conţinute în această fişă 

sunt date cu titlu informativ, fără o garanţie implicită. Procesul de fabricaţie al acestui produs este atent controlat şi utilizarea lui nu implică 

nici un risc atâta timp cât este manipulat şi folosit conform cu indicaţiile furnizate de producător. Cum nu putem controla aplicarea 

produsului, nu suntem responsabili de eventualele probleme generate de utilizarea sa defectuoasă sau de aplicarea neadecvată. 


