
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Mapefoam bel- és kültéri vízszintes és függőleges 
mozgási (tágulási, elválasztó, irányított stb.) hézagokban 
alkalmazható.

A Mapefoam-ot az ipari kerámia és természetes kő 
padlók hézagainak elasztomer tömítőanyagokkal való 
kitöltése előtti méretbeállítására tervezték.

A Mapefoam alkalmas előre gyártott betonelemek 
közötti hézagok, illetve a nyílászárók és tartószerkezetek 
közötti hézagok, stb. méretezésére is.

Jellemző alkalmazások
1. Padló hézagok.

2. Mapefoam illesztése terasz hézagba (Hotel Parador - 
Cesenatico - Olaszország).

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Mapefoam zártcellás polietilén habból készült. Nem 
szívja magába a nedvességet, és jellemzői az idő 
múlásával is változatlanok maradnak.

A Mapefoam-ot rugalmassága és tapadásmentes 
felszíne kitűnő alappá teszi a tömítőanyag számára.

JAVASLATOK
A tömítendő hézag szélességénél mindig nagyobb 
átmérőjű Mapefoam zsinórt használjon.

Zártcellás, habosított 
polietilén zsinór a 
helyes hézagméret 
kialakítására elasztomer 
tömítőanyagok alá
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Például 12-13 mm széles hézaghoz 
használjon 15 mm átmérőjű Mapefoam-ot.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Mielőtt a Mapefoam zsinórt a helyére 
illesztené, győződjön meg arról, hogy a hézag 
belső felülete tökéletesen tiszta, por és laza 
részektől mentes. A tisztítást a tömítendő 
hézag átmérőjéhez igazodó, megfelelő méretű 
szerelékkel ellátott porszívóval kell elvégezni.

A megfelelő átmérőjű Mapefoam-ot 
enyhe nyomással kell a hézag megfelelő 
mélységébe juttatni. A legjobb eredményt 
akkor éri el, ha a Mapefoam zsinór átmérője 
kb. 20%-kal nagyobb, mint a tömítendő 
hézag szélessége.
Ez után a hézag a megfelelő MAPEI 
tömítőanyaggal tömíthető.

Megjegyzendő: A hézagok szélességét 
és mélységét a várható elmozdulás, a 
tömítőanyag rugalmassági modulusza és  
az alkalmazás jellemzője határozza meg.

KISZERELÉS
A Mapefoam a következő átmérőkben  
és csomagolásokban kapható:

 6 mm: 2500 fm/doboz
10 mm:  550 fm/doboz
15 mm:  550 fm/doboz
20 mm:  350 fm/doboz
25 mm:  200 fm/doboz
30 mm:  160 fm/doboz

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS 
SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK
A Mapefoam egy termék, amelyhez a 

jelenlegi európai szabályozásnak (Reg. 
1906/2007/CE - REACH) megfelelően nem 
szükséges biztonsági adatlap készítése. A 
használat során javasolt védőkesztyű és 
szemüveg használata és a munkaterületre 
vonatkozó biztonsági előírások betartása.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki 
adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott 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.

A termékismertető aktuális változata 
elérhető a www.mapei.com honlapunkon

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Szín: szürke

Sűrűség (kg/m³): 40

Ellenállás hosszirányú húzófeszültségnek (N/mm²): 40

Ellenállás keresztirányú húzófeszültségnek (N/mm²): 31

Hosszirányú fajlagos nyúlás (%): 15

Elaszticitás (%): 10

Ellenállás oldószerekkel szemben: jó

Ellenállás deformálódással szemben: kitűnő

Méretstabilitás: kitűnő

Hőállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Vízfelvétel: nulla
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A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 
hozzáférhetők a www.mapei.hu és 

www.mapei.com honlapokon

TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET
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