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Mapelastic Turbo

WATERDICHTINGSPRODUCTEN

Klaar voor elk weertype.

AANBRENGEN

Aanbrengen van Mapenet 150 op de eerste laag Mapelastic Turbo

Aanbrengen van de tweede laag Mapelastic Turbo

Tegels verlijmen met Granirapid

Tegels afvoegen met Ultracolor Plus
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Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel - Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070 - Fax +32-4-2397071
Internet: http://www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be

Mapei Nederland B.V.
Twentepoort Oost 27 - NL - 7609 RG Almelo
Tel. +31-546-836040 - Fax +31-546-836044
www.mapei.nl - mapei@mapei.nl

Technische documentatie
Via het menu in het technische gedeelte kunt u 
technische documentatie zoeken op productlijn en 
documenttype.
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VOORDELEN
• Geschikt voor lage temperaturen (minimumtemperatuur +5 °C).

• Geschikt voor vochtige ondergronden, mits die goed zijn uitgehard.

• Kan o, der normale weersomstandigheden na 4 uur betegeld worden 
en binnen de 24 uur bij een temperatuur tot +5°C.

• Regenbestendig na slechts enkele uren, ook bij lage temperaturen en 
hoge vochtigheid.

• Mapelastic Turbo maakt deel uit van MAPEI’s lijn van snelle 
systemen: gebruikt in combinatie met Elastorapid, Granirapid of 
Ultralite S1 Quick en Ultracolor Plus, kunnen de waterdichting, 
de betegeling en het afvoegen snel worden uitgevoerd.

• Mapelastic Turbo voldoet aan de normen CE EN 14891 
(‘Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor 
het gebruik onder verlijmde keramische tegels’) en EN 1504-2 
(‘Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies’).

• Bestand tegen UV-straling.

• Mapelastic Turbo kan worden gebruikt met alle onderdelen van het 
Mapelastic-systeem.

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER
• Goed verwerkbaar

• Hoge dagelijkse productie

• Blijft langer dan 45 minuten verwerkbaar

• In alle weertypen te gebruiken

• Snel werkend systeem voor kortere wachttijden

WAT IS MAPELASTIC TURBO?
Mapelastic Turbo is een elastisch tweecomponenten-
waterdichtingsproduct op cementbasis dat zelfs bij lage 
temperaturen en licht vochtige ondergronden snel droogt.

TOEPASSING
Mapelastic Turbo is bedoeld voor het waterdicht maken van 
nieuwe dekvloeren en bestaande vloeren van terrassen en 
balkons, alvorens hierop een nieuwe tegelbekleding van keramiek, 
steen of mozaïek aan te brengen.

AANBRENGEN
De echte kracht van Mapelastic Turbo is de snelheid waarmee het 
kan worden toegepast. Door vermenging van de twee componenten 
ontstaat een zeer goed verwerkbaar mengsel.
Dit mengsel moet in twee lagen worden aangebracht en worden 
verstevigd met Mapenet 150 of Mapetex Sel.

VERBRUIK
Circa 2,4 kg/m2 (voor twee productlagen met ertussen geplaatste 
wapening).

EN 1504-2EN 14891

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

CMO1P
EN 14891

WATERONDOORDRINGBARE VLOEIBAAR 
AANGEBRACHTE PRODUCTEN

CONFORM DE 
EUROPESE NORM

1KITvan36kg=15m2

1KITvan18kg=7,5m2
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