
ALKALMAZÁSI TERÜLET

a) Mapelastic-kal, Mapelastic Smart-tal, Mapelastic Turbo-val vagy Monolastic-kal együtt: teraszok, erkélyek, úszó- és
fürdőmedencék, zuhanykabinok, stb. vízszigetelésére kerámia és természetes kőanyagú lapburkolatok fektetése előtt;
b) Mapelastic-kal, Mapelastic Smart-tal, Mapelastic Turbo-val vagy Monolastic-kal együtt: kül- és beltéri hajszálrepedezett
cementbázisú felületekre felhordott rugalmas védőbevonattal együtt;
c)  a Plastimul termékcsalád tagjaival mikrorepedéses felületre felhordásuk esetén;
d) cementkötésű simítórétegekhez általában.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A háló speciális alapozóval kezelt üvegszálakból készül, mely a 040016-00-0404 EAD-előírás (amely 2020. október 28-tól
az ETAG 004-et váltja fel) követelményeinek megfelelően ellenállóvá teszi a lúgokkal szemben. 
Miután a vízszigetelő réteg, ahová beépítik, megszilárdult, a Mapenet 150 megerősíti a réteget, hogy megvédje az aljzat
vagy a csempézett felület mozgása miatti repedések kialakulásától. Emellett megkönnyíti a választott termék egyenletes
rétegének felhordását, és javítja a rendszer ellenállását a hőmérséklet-ingadozásokkal és a kopással szemben.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Mapenet 150-et teljesen be kell ágyazni a megerősítendő rétegbe. A hálót a következőképen építse be: 
· hordjon fel egy egyenletes réteget a termékből;
· amíg a termék friss, fektesse a Mapenet 150 hálót a felületre és nyomja bele óvatosan simítóval, hogy beágyazódjon a

rétegbe;
· várja meg a réteg megszáradását és ha szükséges, hordjon fel egy második réteget a termékből;
· a Mapenet 150 darabjait legalább 5 cm-es átlapolással csatlakoztassa egymáshoz.

MAPENET 150

Lúgálló (ETAG 004 teszt, 5.6.7.1 bekezdés szerint)

üvegszövet háló vízszigetelő védőrétegek,

repedésgátló rétegek, cementkötésű simítások és

kiegyenlítő rétegek megerősítésére



KISZERELÉS

50 m hosszú és 1 m széles tekercsek.
A termék száraz, tiszta helyen korlátlan ideig eltartható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Mapenet 150 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.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Szín: kék

Súly (g/m²): 150

Lyukméret (mm): 4 x 4,5

Lúgálló: igen (az ETAG 004 teszt, 5.6.7.1. bekezdés szerint)

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG

A háló szakítószilárdsága (ETAG 004 teszt, 5.6.7.1.2): lánc > 40 N/mm (2000 N/5 cm) 
vetülék > 40 N/mm (2000 N/5 cm)

Szakítószilárdság lúgos oldatban öregítés után (ETAG 004
CI 5.6.7.1.2):

lánc ≥ 20 N/mm (1000 N/5 cm) 
vetülék ≥ 20 N/mm (1000 N/5 cm), 
mindig > 50%-a az eredeti értéknek

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

Vízszigetelés Mapenet 150-nel

erősített Mapelastic-kal



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.hu 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 .


