
Гумена лента с
алкалоустойчив филц 
за хидроизолационни
системи на циментова
основа

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• Хидроизолзация на ъглите между съседни стени и

между стените и пода преди да се обработят с
Mapegum WPS, Mapelastic или Mapelastic Smart.

• Гъвкава хидроизолация на дилатационни фуги
върху тераси, балкони и др. преди обработване с
Mapelastic или Mapelastic Smart.

• Уплътняване на тръби и канали в бани, душкабини
и кухни заедно с уплътнители Mapeband.

• Уплътняване на дилатационни фуги в
предварително изработени плоскости.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mapeband е паро- и хидроустойчива гумена лента с
филц, който е устойчив на алкали. 

Mapeband е гъвкава и деформируема лента дори и
при ниски температури с отлична устойчивост на
неблагоприятни климатични условия.

Mapeband е устойчива на алкални, киселинни и
солни разтвори (за специфични случаи да се тества
преди полагане).

Mapeband се предлага като готови парчета за ъгли
във вътрешни помещения и на открито, както и като
Mapeband уплътнители за тръби в бани, кухни,
душкабини и др.

ПРЕПОРЪКИ
• За отлично уплътняване на ъглите се използват

специалните парчета за ъгли 90° и 270° Mapeband.
• За отлично уплътняване на тръби се използват

уплътнителите Mapeband.

При Т-образните и напречни съединения може да се
използват ленти Mapeband T или Mapeband Cross
със специални профили.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Върху ъглите и дилатационните фуги, които трябва
да се хидроизолират с Mapeband се нанася тънък
слой Mapegum WPS, Mapelastic или Mapelastic
Smart с дебелина минимум 1 мм.
След това с помощта на гладка мистрия, върху
пресния слой Mapegum WPS, Mapelastic или
Mapelastic Smart се полага Mapeband - лентата или
специалните парчета (ъгли и уплътнители) откъм
страната с филц.
Много е важно Mapelastic или Mapelastic Smart да
се нанесат и от двете страни на Mapeband, дори и
гумената лента с широчина от няколко мм.
При подвижни съединения (т.е. на тераси)
Mapeband трябва да се постави във формата на
омега Ω (виж на гърба): Mapeband може да се
подлага след това на разтягане. Фугите между
лентите Mapeband трябва да се запълнят с 
Adesilex Т, Adesilex T Super или Adesilex LP.

ОПАКОВКА
• Ролки по 50 м от 120 мм обща широчина;
• Ролки по 10 м х 120 мм обща широчина;
• Ъгли от 90° и 270°;
• Уплътнители за тръби 118х118 мм и 300 х 300 мм.
• Специални Т-образни профили 515 х 315 мм;
• Специални напречни профили 515 х 515 мм.

ПРОДУКТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.
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Пример за
хидроизолиране с
Mapeband на ъгъл
между основа и вана

Пример за
хидроизолация на
структурно
съединение на тераса
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Поставяне на Mapeband в дилатационна фуга Поставяне на уплътнение за гъвкава
хидроизолация и уплътняване на изход на 
канал 300 мм х 300 мм

Поставяне на 
ъгъл 90°

Поставяне на 
ъгъл 270°

Поставяне на
специален Т-образен
профил

Поставяне на
специален напречен
профил
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BUILDING THE FUTURE

®

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктови характеристики Якост на опън
(съгласно ISO 527-1) (N/мм²): > 2

Критично удължение (съгласно ISO 527-1) (%): > 400

Съпротивление на скъсване (съгласно 
DIN 53363) (N/мм): > 100

Експлоатационна температура: от -30°C до +60°С

Устойчивост на алкали (съгласно EN 1847)
(ден/температура/концентрация): 90/+23°C/10%

Коефициент на паропропускливост (µ): приблиз. 30,000

Митническа класификация: 3921 90 90

ВНИМАНИЕ
Всички техничеки детайли и препоръки,
които се намират в този технически лист
отговарят на знанията и широкия опит 
на фирмата и трябва да се взимат под
внимание, при всякакви обстоятелства,
само като указание и предмет на
одобрение след дългосрочно, практическо
приложение. По тази причина, всеки 
който използва този продукт трябва
предварително да се увери, че това е
подходящият продукт за това приложение.
Във всички случаи потребителят носи

отговорност за последиците, произтичащи
от употребата му.

Най-актуалната версия на Техническата
карта е на ваше разположение на нашия
уеб сайт www.mapei.com

Всякаква допълнителна
информация за продукта се

предоставя при запитване или 
на адрес www.mapei.com


