
SCHEURWEREND, WATERDICHT, 
ONTKOPPELINGSMEMBRAAN

MAPEGUARD UM 35



Wat is 
Mapeguard UM 35

Mapeguard UM 35 is de ideale oplossing voor problemen 
met moeilijke ondergronden en waarborgt een 
betrouwbare plaatsing van keramiek en natuursteen. 
Mapeguard UM 35 is een membraan dat bestaat uit een 
laag HDPE met een honingraatstructuur voorzien van een 
ruw oppervlak en is aan de achterkant bekleed met een 
polypropyleenweefsel. 
De speciale vorm van de reliëfstructuur garandeert een 
uitstekende mechanische hechting op de lijm en vormt 
een bijzonder sterke verbinding tussen de keramische of 
stenen tegels en Mapeguard UM 35.

scheurwerend, waterdicht, 
ontkoppelingsmembraan 
Voor gebruik op een gescheurde of niet volledig 
uitgeharde ondergrond, zowel binnen als buiten, voor het 
plaatsen van keramische tegels of natuursteen, zonder 
dat de verdeelvoegen en uitzetvoegen moeten worden 
overgenomen. 
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Nieuwe residentiële gebouwen en 
residentiële gebouwen die worden 
gerenoveerd

Handelszaken

Ziekenhuizen

Hotels

Balkons en terrassen

Badkamers

Waar te gebruiken 
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Voordelen
van het systeem

Scheurbeheersing
Het membraan fungeert als een ontkoppelingselement en 
voorkomt dat scheuren in de ondergrond reflecteren in de vloer. 

Gelijkmatige warmteverdeling 
Bij gebruik op verwarmde dekvloeren of compacte verwarmde 
dekvloeren waarborgt Mapeguard UM 35 dat de warmte 
gelijkmatiger wordt verdeeld.

Dampbeheersing
Dankzij de luchtkanalen aan de achterkant van Mapeguard UM 35 
kan het vocht in de onderliggende lagen verdampen.

MANCA  
BERAPING
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Waterdichtingseigenschappen
Het membraan beschermt de ondergrond tegen waterinfiltratie en 
maakt deze duurzamer.

Transparantie
Mapeguard UM 35 is semitransparant waardoor het mogelijk 
is om te controleren of de lijm eronder goed verdeeld is en om 
eventuele elementen te lokaliseren die door de oppervlakken 
lopen. .

Mechanische eigenschappen 
Mapeguard UM 35 zorgt ook bij zwaar belaste vloeren voor een 
verdeling van de belasting; het is volgens TCNA-testrapporten 
gecertificeerd als 'Extra Heavy Commercial Rating' en voldoet 
daarmee aan ASTM C 627.
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Betonnen ondergrond

Vochtscherm

Topcem Pronto cementvloer

Mapei-lijm (minimaal klasse C2)
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Plaatsing van het membraan als een ontkoppelende 
en scheurwerende laag in een  binnenomgeving 
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Mapeguard UM 35
scheurwerend waterdicht, ontkoppelingsmembraan

Mapei-lijm (minimaal klasse C2), te kiezen op basis van 
de vloerbedekking

Porseleinen tegels

Ultracolor Plus voegmortel
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Plaatsing van het membraan als een ontkoppelende 
en scheurwerende laag in een  binnenomgeving 
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Rol het membraan uit en snijd het in de vorm en op 
maat van het oppervlak.

1

Spreid de lijm met een getande spaan (5 mm) uit over 
het oppervlak van de ondergrond.

2

Leg het Mapeguard UM 35-membraan in de nog natte lijm. 

3

Plaatsing 
van het membraan 
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Plaats de Mapeguard UM 35 met een voeg van 3-5 mm 
tussen de stroken.

4

Ga met een strijkbord of rol over het membraan en 
druk het aan (maximaal 35 kg).

5

Plaats keramische of natuursteentegels met een 
geschikte Mapei-lijm van minimaal klasse C2. 

6

Werkfasen
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Vochtscherm

Topcem Pronto 
cementvloer
d

Mapei -lijm (minimaal klasse C2)

Mapeguard UM 35 
scheurwerend waterdicht, ontkoppelingsmembraan
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Plaatsing van het membraan als een ontkoppelende, 
scheurwerende en waterdichte laag
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Mapeguard WP Adhesive lijm

Mapeband Easy waterdichte rubbertape

Mapei-lijm (minimaal klasse C2), te kiezen op basis van 
de vloerbedekking

Porseleinen tegels
d
Ultracolor Plus voegmortel
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Plaatsing van het membraan als een ontkoppelende, 
scheurwerende en waterdichte laag
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Rol het membraan af en snijd het op maat.

1

Spreid de lijm met een getande spaan (5 mm) uit over 
het oppervlak van de ondergrond.

2

Leg het Mapeguard UM 35-membraan 
in de nog natte lijm. 

3

Plaatsing 
van het membraan 
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Ga met een strijkbord of rol over het membraan en 
druk het aan (maximaal 35 kg).

4

Dicht de omtrek waterdicht af met Mapeband Easy, 
verlijmd met Mapeguard WP Adhesive (3 mm getande 
spaan).

Dicht de naden tussen de stroken waterdicht af met 
Mapeband Easy, verlijmd met Mapeguard WP Adhesive 
(3 mm getande spaan).

5

6

Werkfasen
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Dicht de verticale afvoeren waterdicht af met 
Drain Vertical/Drain Lateral.

7

Dicht de horizontale afvoeren waterdicht af met 
Drain Front.

8

Plaatsing 
van het membraan 

Plaats keramische of natuursteentegels met een 
geschikte Mapei-lijm van minimaal klasse C2.

9
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MAPEI BENELUX N.V.
Rue de l’avenir 40 – 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32 (0)4 239 70 70 
Fax +32 (0)4 239 70 71
www.mapei.be
mapei@mapei.be

EVERYTHING’S OK 
WITH  MAPEI
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