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COLLES • MASTICS • PRODUITS CHIMIQUES POUR LE BÂTIMENT



Mapefill

  Verankeringsmortel met hoge 
prestaties en met gecompenseerde 
krimp.

Drukweerstand (N/mm²):
- 30 (na 1 dag)
- 55 (na 7 dagen)
- 70 (na 28 dagen)
Verbruik: 
1,95 kg/m²/mm laagdikte.

Verankering Mapefill R

  Snel hardende, vloeibare expansie 
mortel voor verankeringen.

Drukweerstand (N/mm²):
- 32 (na 1 dag)
- 50 (na 7 dagen)
- 62 (na 28 dagen)
Verbruik: 
1,95 kg/m²/mm laagdikte.

Verankering

Plastimul Primer

  Oplosmiddelvrij, bitumineus 
voorstrijkmiddel voor ondergronden, 
alvorens het aanbrengen van 
de waterdichtsproducten uit het 
Plastimul-gamma.

Verbruik: 
afhankelijk van de ruwte en de zuiging van de
ondergrond, circa 100-150 ml/m².

Waterdichting Plastimul

  Waterdichte bitumenemulsie voor 
algemeen gebruik.

Verbruik: 
circa 1,7 kg/m² per mm dikte droog product.

Waterdichting Plastimul 1K
Super Plus
  Waterdichte, zeer flexibele, 

oplosmiddelvrije, sneldrogende 
eencomponentbitumenemulsie met 
een beperkte krimp en een hoog 
rendement.

Verbruik: 
0,8 kg/m² per mm dikte droog product.

Waterdichting

Plastimul 2K
Plus 
  Waterdichtende, zeer flexibele, 

oplosmiddelvrije, sneldrogende 
tweecomponentenbitumenemulsie 
met een beperkte krimp, voorzien 
van cellulosevezels.

Verbruik: 
1,2 kg/m² per mm dikte droog product..

Waterdichting

Mapethene 
Primer W
  Hoogwaardig, oplosmiddelvrij, 

eencomponentvoorstrijkmiddel 
op kunststofdispersiebasis 
voor het Mapethene LT 
waterdichtingsmembraan.

Verbruik: 
afhankelijk van de ruwheid en de zuigkracht 
van de ondergrond, circa 0.1 - 0.15 kg/m².

Waterdichting Mapethene LT

  Koudzelfklevend, 
scheuroverbruggend, waterdicht 
bitumineus membraan voor 
het betrouwbaar afdichten van 
buitenwanden van kelders en 
funderingen, verwerkbaar tot -5°C.

Verbruik: circa 1,1 m² per m².

Waterdichting Mapethene 
Band C
  Waterdicht bitumineus membraan 

voorzien van zelfklevende overlapen 
op de langse boorden.

Waterdichting

Mapelastic 
Foundation
  Elastische 

tweecomponentencementmortel 
voor het waterdicht maken van 
betonoppervlakken die onderhevig 
zijn aan positieve en negatieve 
waterdruk.

Verbruik: 
– met rol: 1,65 kg/m² per mm laagdikte;
– met spuit: 2,2 kg/m² per mm laagdikte.

Waterdichting

Mapelastic 
Guard
  Elastische 

tweecomponentencementmortel 
voor de bescherming van grote 
betonconstructies die onderhevig 
zijn aan grote belastingen.

Verbruik: 
– met spaan: circa 1,7 kg/m² per mm laagdikte
– met spuit: circa 2,2 kg/m² per mm laagdikte.

Waterdichting

Mapelastic
Smart
  Tweecomponentencementmortel 

voor het waterdicht maken van 
oppervlakken uit beton en ter 
bescherming tegen het indringen 
van agressieve stoffen.

Verbruik: 
– met kwast of rol: 1,6 kg/m² per mm laagdikte;
– met spuit: 2,2 kg/m² per mm laagdikte.

Waterdichting Mapelastic 
Turbo
  Elastische sneldrogende 

tweecomponentenmortel voor de 
waterdichting van terrassen en 
balkons met inbegrip van lage 
temperaturen en geheel droge 
ondergrond.

Verbruik: 
circa 2.4 kg/m² (2 lagen).

Waterdichting

Planiseal 88

  Osmotische cementmortel voor de 
waterdichting van constructies in 
metselwerk en beton geschikt voor 
contact met drinkwater.

Verbruik: 
1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Waterdichting Planiseal PK

  Dunne waterdichte coating, 
onmiddellijk beloopbaar.

Verbruik: 
ongeveer 2 kg/m² per mm laagdikte.

Waterdichting

Mapefix VE SF

  Chemische verankeringen voor 
zware belastingen.

 Styreenvrij vinylesterhars
 Van -10°C tot +35°C

Verankering Mapefix EP

 Chemische verankeringen voor 
structurele belastingen.

 Epoxyhars
 Van +5°C tot +40°C

Verankering

Mapepur 
Universal G & M
  Universeel polyurethaanschuim 

met opschuimend vermogen 
voor opvulwerk, isolatie en 
geluidsisolatie.

PU schuim Mapepur Fire M

  Brandwerend polyurethaanschuim 
met opschuimend vermogen 
voor opvulwerk, isolatie en 
geluidsisolatie t.e.m. EI 240.

PU schuim Mapepur Multi 
Adhesive
  Monocomponent polyurethaan 

schuimlijm om constructie 
elementen te verlijmen in de 
bouwnijverheid zoals stenen, 
cement, hout en metaal alsook EPS, 
XPS en minerale wol.

PU schuim

Mapepur Roof G & M

  Polyurethaanschuim/lijm met 
opschuimend vermogen voor 
verlijming, opvulwerk, isolatie en 
geluidsisolatie.

PU schuim Mapepur 
Rooftop Adhesive
  Polyurethaanschuim voor het 

verlijmen van isolatiepanelen op 
platte daken.

PU schuim Mapepur Cleaner

  Oplosmiddel voor het reinigen van 
het schuimpistool Mapepur.

Cleaner

Mapefer 1K

  Corrosiewerende 
eencomponentcementmortel ter 
bescherming van wapeningsijzer.

Verbruik: 
100 g/m voor staafijzer van 8 mm (circa 2 mm
toegepast product).

Bescherming Planitop Rasa & 
Ripara R2/R4
  Thixotrope cementmortel voor het 

herstellen en egaliseren van beton, 
in een enkele laag aan te brengen 
in een dikte van 3 tot 40 mm.

Drukweerstand (N/mm²):
- R2 :  18 (na 28 dagen)
- R4 :  52 (na 28 dagen)
Verbruik: 
1,7 kg/m²/mm laagdikte.

Betonherstelling

Mapegrout 
Colabile
  Vezelversterkte mortel met 

gecompenseerde krimp voor het 
herstellen van beton.

Drukweerstand (N/mm²):
- 35 (na 1 dag)
- 60 (na 7 dagen)
- 75 (na 28 dagen)
Verbruik: 
1,85 kg/m²/mm laagdikte.

Herstelling Mapegrout SV

 Snelbindende en -hardende 
gietmortel met beheerste krimp 
voor het herstellen van beton en het 
vastzetten van afvoeren, putdeksels 
en straatmeubilair.

Drukweerstand (N/mm²):
- 55 (na 28 dagen)
Verbruik: 
2 kg/m²/mm laagdikte.

Verankering

Nivolite F

  Fijn licht egalisatiemiddel voor 
muren, met hoog rendement.

  Nivolite F : max. dikte 2 mm
  Nivolite G : max. dikte 5 mm

Verbruik: 
circa 1 kg/m² per mm laagdikte.

Afwerking

Lamposilex

  Zeer snel bindend en hardend 
hydraulisch bindmiddel voor het 
tegenhouden van binnendringend 
water.

Verbruik: 
1,8 kg/dm³ te vullen ruimte.

Infiltratie

VERANKERINGSMORTEL - MAPEFILL

HET WATERDICHT MAKEN VAN ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES - PLASTIMUL

HET WATERDICHT MAKEN VAN ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES - MAPETHENE

WATERDICHTING - MAPELASTIC

WATERDICHTING - BEKUIPING

VERANKERING - MAPEFIX

POLYURETHAANSCHUIM - MAPEPUR

BETONHERSTELLING - UITVLAKKEN - BESCHERMING
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Mapegrout T60

  Vezelversterkte, thixotrope mortel 
voor het herstellen van beton dat 
bestand is tegen de inwerking van 
sulfaten.

Drukweerstand (N/mm²):
- 20 (na 1 dag)
- 45 (na 7 dagen)
- 60 (na 28 dagen)
Verbruik: 
1,85 kg/m²/mm laagdikte.

Herstelling 

Mapeproof Swell

  Hydro-expansieve pasta op basis 
van hydrofiel rubber in kokers, aan 
te brengen met pistool.

Verbruik: 
circa 320 ml per 3 lopende meter.

Hydro-expansieve voeg

Nivolite F
Muisgrijs

Nivolite G 
Lichtgrijs

European Technical Approval
post installed rebar

European Technical Approval
option 1 for cracked and non cracked concrete

European Technical Approval
post installed rebar

Plastimul Fluide
 
  Vloeibare bitumenemulsie voor het 

koud impregneren en beschermen 
van ondergrondse constructies.

Verbruik: 
circa 0,2 - 0,3 kg/m² per laag afhandelijk van 
de porositeit van de ondergrond.

Waterdichting

Mapestop Cream

 Roomachtige emulsie op silaanbasis 
voor het aanbrengen van chemische 
barrières tegen optrekkend vocht.

Verbruik: 
circa 10 ml/m per cm dikte van het metselwerk

Chemische barrière Mapeband TPE

  TPE-band voor het elastisch 
afdichten en waterdicht maken van 
dilatatievoegen en aan werking 
onderhevige scheuren. Te verlijmen 
met Adesilex PG4.

Waterdichting van voegen

Mapegrout 430

  Normaal bindende, vezelversterkte, 
thixotrope mortel met een fijne 
korrelopbouw voor het herstellen 
van beton.

Drukweerstand (N/mm²):
- 7 (na 1 dag)
- 25 (na 7 dagen)
- 30 (na 28 dagen)
Verbruik: 
1,7 kg/m²/mm laagdikte.

Herstelling

Planitop Fine 
Finish
  Uitvlakmiddel met een ultrafijne 

korrel voor beton aanbevolen 
voor het afwerken van zichtbare 
oppervlakken.

Verbruik: 
circa 1,2 kg/m² per mm laagdikte.

Afwerking

+ Adesilex PG4

Nivolite G



Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l’Avenir 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. +32-4-2397070 
Fax + 32-4-2397071
www.mapei.be 
mapei@mapei.be
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