
ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Mapeband SA öntapadó butil gumiszalag a vízszintes és függőleges felületek közötti hézag vízszigetelésére teraszokon,
erkélyeken, fürdőszobákban és zuhanyozókban.
Ez a szalag kiegészítő terméke a rugalmas vízszigetelő rendszereknek, mint pl. a Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum
WPS, Mapelastic AquaDefense és az Aqua�ex Roof.

Jellemző alkalmazások
· Sarok-, illetve fal- és padlócsatlakozások vízszigetelése teraszokon, erkélyeken és fürdőszobákban.
· Különböző típusú anyagok közötti szigetelés (bitumenes lemezek, fém, kerámia és cementkötésű esztrichek).
· Kis, nehezen elérhető hézagok szigetelése, mint pl. ablakok és ajtók csatlakozásai, szegélyek és aljzatok.

ELŐNYÖK

· Gyors, egyszerű alkalmazás.
· Sokoldalú.
· Lúgálló.
· Kiváló tapadás bármely típusú aljzathoz

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A Mapeband SA butyl gumiból álló öntapadó szalag külső felületén lúgálló nem-szőtt polipropilén szövettel kasírozva,
amely kiváló tapadást biztosít a rá felhordott vízszigetelő rendszernek.
A Mapeband SA tapad a különböző típusú nem nedvszívó aljzatokhoz, mint pl. alumínium, réz, acél, műanyag, bitumenes
vízszigetelő lemezek, kerámia és nedvszívó aljzatokhoz, mint pl. beton, falazat, pórusbeton, szálcement felület és vakolat.
A Mapeband SA azonnal vízálló és esőálló, valamint jó szakítószilárdsággal rendelkezik.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

· Ne használja a Mapeband SA-t nedves aljzatokra.
· Ne használja a Mapeband SA-t víznyomásnak kitett felületeken.
· Használja a Mapeband SA-t vízszigetelő rendszerekkel, mint pl. Mapegum WPS vagy Aqua�ex Roof vagy a Mapelastic

termékcsalád tagjaival.
· Kerámia felületre hordjon fel egy réteg Eco Prim Grip alapozót a Mapeband SA elhelyezése előtt.
· Ha a terméket bitumenes lemezre helyezi el, alapozza a felületet egy réteg Primer per Aqua�ex-szel.
· +5ºC és +30ºC közötti hőmérsékleten dolgozza be.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

MAPEBAND SA

Öntapadó butyl hajlaterősítő szalag lúgálló

gumírozott szövettel rugalmas vízszigetelő

rendszerekhez



A Mapeband SA-t fogadó felület legyen megfelelően érlelt, szilárd, tiszta és száraz, és olaj-, zsírfoltoktól, cementtejtől és
egyéb más terméktől vagy szennyeződéstől mentes, amelyek adakályozhatják a ragasztószalag teljes tapadását.
A Mapeband SA alkalmazható betonfelületen, tömör vagy üreges téglán és betonelemeken, amennyiben azoknak
nincsenek éles sarkai vagy durva élei.
Ha a felület simítást igényel, használja a MAPEI Planitop vagy Mapegrout termékcsaládjának megfelelő tagját.
Málló vagy poros aljzatokon szilárdítsa meg a felületet Primer 3296-tal, mielőtt a Mapeband SA-t bedolgozza.
A felületszilárdító termék anyagszükséglete 0,1-0,5 kg/m² a kezelt felület nedvszívó képességétől és porozitásától függően.
Meglévő kerámiaburkolatú padlókon a felületet kezelje Eco Prim Grip alapozóval, mielőtt a Mapeband SA-t bedolgozza. Ha
a Mapeband SA-t bitumenes lemezre kell bedolgozni, a felület legyen tökéletesen tiszta és egy réteg Primer per Aqua�ex-
szel kezelt. A Mapeband SA-t akkor dolgozza be, ha az alapozó érintésre száraz.

A termék bedolgozása
Tekerje ki a Mapeband SA-t, terítse le egy szilárd felületre és vágja le a szükséges hosszt.
Helyezze a Mapeband SA-t a vízszigetelendő hézag elejéhez, és részlegesen távolítsa el a védő�lm két oldalának egyikét.
Simítsa le a szalagot középtől a szélek felé haladva a tapadás elősegítésére és a gyűrődések, szalag alatti légbuborékok
képződésének megelőzésére.
Távolítsa el a védő�lm megmaradt részét a Mapeband SA szalag teljes felragasztásához.
A szalagok közötti átlapolások hossza legalább 5 cm legyen.
Ha a szalagot felragasztotta, simítsa át a felületet egy gumihengerrel a biztos tapadás érdekében.
Befejezésképpen vízszigetelje a felületet a Mapelastic termékcsalád valamelyik tagjával, Mapegum WPS-sel vagy Aqua�ex
Roof-fal.

KISZERELÉS

25 m x 10 cm-es tekercseket tartalmazó dobozok.

TÁROLÁS

+20ºC-on tárolja. Biztosítsa, hogy ne nyomódjon össze, védje nedvességtől és hőtől.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Mapeband SA bedolgozása esztrichre

Mapeband SA bedolgozása nehezen

hozzáférhető helyekre, mint pl. lépcső

alá Mapeband SA bedolgozása sarokba

Mapeband SA bedolgozása élekhez



A Mapeband SA egy termék, amelyhez a jelenlegi európai szabályozásnak (Reg. 1096/2007/CE-Reach) megfelelően nem
szükséges biztonsági adatlap készítése. A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata és a
munkaterületre vonatkozó biztonsági előírások betartása.
SZAKEMBEREK SZAMARA KÉSZÜLT TERMEK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Anyag típusa:  butyl gumi nem-szőtt szövettel

Szín: szürke

Szélesség (mm): 100

Vastagság (mm): kb. 2

Butylgumi réteg sűrűsége ISO 10563 (g/cm³): kb. 1,60

ALKALMAZÁSI ADATOK 

Bedolgozási hőmérséklettartomány: +5°C-tól +30°C-ig

Üzemi hőmérséklettartomány: -30°C-tól +80°C-ig

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Tapadás 7 nap után +23°C-on (N/mm): 
− beton:
− réz:
− aluminium:
– acél:
– Eco Prim Grip-pel alapozott kerámia
– Topcem Pronto:
– bitumenes lemez Primer per Aqua�ex-szel kezelve :

2,0
2,0
1,5
2,2
2,0
1,8
1,3

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon
alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati
alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie
arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a
termék használatából eredő következményekért.
Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu
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. Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő .

http://www.mapei.hu/

