
ALKALMAZÁSI TERÜLET

· Sarok- illetve fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakítása Mapegum WPS-sel készült szigetelésekhez.
· Csövek és lefolyók áttöréseinek vízszigetelése fürdőszobákban, zuhanyzókban, konyhákban a különleges Mapeband PE
120 elemekkel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A víz- és páraszigetelő Mapeband PE 120-at poliészter hálóból és PVC szövetből gyártják.
A Mapeband PE 120 rugalmas és alakítható.
A Mapeband PE 120-at előregyártott külső és belső sarokelem, valamint fürdőszobák, konyhák, zuhanyzók, stb.
csőáttöréseinek szigetelésére szolgáló szigetelőgallérok formájában is létezik.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

· Sarokcsatlakozások biztonságos szigeteléséhez használjon előregyártott Mapeband PE 120 szigetelő sarokelemeket.
· Csőáttörések biztonságos szigeteléséhez használjon különleges Mapeband PE 120 gallérokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hordjon fel egy vékony, legalább 1 mm-es Mapegum WPS szigetelést a sarkokba és a mozgási hézagokba, hogy ott a
Mapeband PE 120-szal legyen folytonos a vízszigetelés.
A frissen felhordott Mapegum WPS szigetelésbe ágyazza be simítóval a Mapeband PE 120 szalag vagy különleges elemek
(sarokelemek vagy gallérok) hálós részét. 
A Mapegum WPS szigetelés érintkezzen néhány mm szélességben a beágyazott Mapeband PE 120 PVC részével is.
Az átfedéseket a Mapeband PE 120 csatlakozó darabjai között Adesilex PVC HP oldószeres műgyanta-alapú ragasztóval
ragasszuk.

KÜLÖNLEGES MAPEBAND PE 120 ELEMEK

MAPEBAND PE

120

PVC szalag kenhető vízszigetelő rendszerek

hajlaterősítésére



Mapeband PE 120 omega formában elhelyezése
mozgási hézagban

Sarok elemek
425 x 425 mm-es lefolyó-csatlakozás rugalmas
vízszigetelése PVC szigetelőgallérral

KISZERELÉS

· 10 m-es és 50 m-es tekercsek 120 mm-es szélességgel;
· 90°-os és 270°-os sarokelemek;
· 120 x 120 mm-es, 425x425 mm-es.

TÁROLÁS

Javasoljuk, hogy Mapeband PE 120-at eredeti csomagolásban tárolja a munkaterületen.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Mapeband PE 120 egy árucikk és a 1906/2007/CE-REACH európai szabályozás alá tartozik, nem minősül veszélyesnek,
ezért nincs szükség biztonsági adatlapra. Használata közben javasolt védőkesztyű és védőszemüveg használata és tartsa
be a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírásokat.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK. 

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

A szalag vastagsága (mm): kb. 0,70

Ellenállás víznyomásnak (MSZ EN 1928 szerint, B módszer)
(bar):

1,5

Szakadási nyúlás (ISO 527-3 szerint) (%):
– hosszirányú:
– keresztirányú:

> 15
> 85



Üzemi hőmérséklettartomány: −5°C-tól +30°C-ig

EMICODE: EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású

Kémiai ellenállás a következő agresszív termékek
folyamatos elszigeteléséhez (7 nap +23°C-on): 
– sósav (3%): 
– kénsav (35%): 
– citromsav (100 g/l): 
– kálium-hidroxid (3%): 
– nátrium-hipoklorit (0,3 g/l): 
– sós víz (20 g/l tengeri só):
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FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a meg-adott feltételek mellett

érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget.
Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a
terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a

termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől
függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott
dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének
időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.com honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.
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. Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő .


