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Σύστημα Mapeproof FBT
Ένας ισχυρός δεσμός  
για την προστασία των 
θεμελίων
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Σύστημα  
Mapeproof FBT 

Υπόγεια κατασκευή στεγανοποιημένη με το 
σύστημα Mapeproof FBT

1  Mapeproof FBT
2  Idrostop
3  Αστάρι Mapeproof SA
4  Mapeproof SA
5  Mapelastic Foundation
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Υπόγειες κατασκευές μεγαλύτερης διάρκειας με ακόμη καλύτερη 
προστασία
 
Η τάση στην αγορά των υπόγειων κατασκευών όλο και περισσότερο 
στοχεύει στη χρήση καλύτερων και πιο μακροχρόνιων λύσεων προστασίας 
και στεγάνωσης για τις κατασκευές. Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη τεχνική, 
επιτυγχάνεται μείωση του κόστους λειτουργίας και ελαχιστοποιούνται οι μη 
προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

Ο Όμιλος Mapei πάντοτε παρακολουθούσε στενά τις τάσεις της αγοράς και 
τις ανάγκες που εξέφραζαν οι πελάτες του και διαρκώς διεξάγει έρευνα αιχμής 
για την ανάπτυξη υλικών που βοηθούν στην προστασία και τη διατήρηση των 
πιο κρίσιμων κατασκευών. Η Mapei προσφέρει αποτελεσματικές, ασφαλείς, 
ανθεκτικές και απλές λύσεις για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου και 
για τις εταιρείες που ειδικεύονται στη στεγάνωση.

Η Mapei έχει πλέον προσθέσει το σύστημα Mapeproof FBT στη 
σειρά λύσεων της στεγάνωσης για υπόγειες κατασκευές, μια πλήρως 
επικολλημένη μεμβράνη στεγάνωσης που ενσωματώνει και ολοκληρώνει 
επιτυχώς άλλα συστήματα προστασίας και στεγάνωσης που προσφέρει η 
Mapei. Για εφαρμογές μετά την σκυροδέτηση, το σύστημα Mapeproof FBT 
ολοκληρώνεται με τη χρήση της αυτοκόλλητης μεμβράνης Mapeproof SA.

Καθημερινώς, τα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης της Mapei είναι 
διαρκώς αφοσιωμένα στην καινοτομία των προϊόντων και των βιομηχανικών 
διαδικασιών τους προκειμένου να προμηθεύσουν μοναδικές τεχνολογίες 
που αναπτύσσουν και απλοποιούν την εργασία των πελατών τους.
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Πλήρως επικολλημένη 
μεμβράνη στεγάνωσης

Το Mapeproof FBT είναι ένα σύστημα στεγάνωσης που καθίσταται πλήρως 
επικολλημένο με το σκυρόδεμα. Αποτρέπει την πλευρική διείσδυση του 
νερού μεταξύ της κατασκευής θεμελίωσης και της μεμβράνης. 
Αποτελείται από μια συνθετική μεμβράνη με μη υφαντή πλάτη από ύφασμα 
πολυπροπυλενίου το οποίο, μόλις πραγματοποιηθεί η σκυροδέτηση, 
σχηματίζει ένα μονολιθικό δεσμό με το σκυρόδεμα και παραμένει τέλεια 
συγκολλημένο στην πάροδο του χρόνου.

Το Mapeproof FBT σχηματίζει ένα υψηλής αποτελεσματικότητας φραγμό 
κατά των υπόγειων υδάτων, της υγρασίας στο έδαφος και των αερίων 
ραδονίου και μεθανίου.

Το σύστημα Mapeproof FBT ολοκληρώνεται από βοηθητικά προϊόντα 
(ταινίες) και την αυτοκόλλητη μεμβράνη Mapeproof SA. Με τη χρήση αυτού 
του συστήματος, μια αποτελεσματική, πλήρως επικολλημένη μεμβράνη 
στεγάνωσης μπορεί να δημιουργηθεί πριν και μετά την σκυροδέτηση.

Mapeproof FBT: στεγάνωση κάτω από τις πλάκες 
θεμελίωσης πριν από την σκυροδέτηση1
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Mapeproof SA: χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Mapeproof 
FBT για στεγάνωση τοίχων συγκράτησης μετά την σκυροδέτηση

Mapeproof FBT: στεγάνωση πλευρικών τοιχωμάτων πριν την 
σκυροδέτηση

3

2
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Σύνθεση της μεμβράνης 
Mapeproof FBT

Το Mapeproof FBT είναι μια μεμβράνη στεγάνωσης που αποτελείται από 
ένα συνθετικό φύλλο FPO ισχυρά συνδεδεμένου με μια στρώση μη υφαντού 
υφάσματος χάρη σε μια κόλλα. Όταν έρχεται σε επαφή με το σκυρόδεμα 
σκυρόδεμα, το μη υφαντό ύφασμα σχηματίζει έναν ισχυρό δεσμό με το 
σκυρόδεμα.

Χαρακτηριστικά του Mapeproof FBT

• Σχηματίζει έναν μονολιθικό δεσμό με 
το σκυρόδεμα και παραμένει τέλεια 
επικολλημένο στην πάροδο του 
χρόνου.

• Άποτρέπει την πλευρική διείσδυση 
του νερού μεταξύ της κατασκευής 
θεμελίωσης και της μεμβράνης.

• Άπορροφά και "γεφυρώνει" μικρές 
παραμορφώσεις που μπορεί να 
προκύψουν κατά τη χρήση.

• Άπόλυτα υδατοστεγείς επικαλύψεις. 
• Ψυχρή εφαρμογή, δεν απαιτείται 

θερμότητα ή/και γυμνή φλόγα.

• Δεν απαιτεί μια προστατευτική στρώση.
• Εύκολο στην τοποθέτηση: είναι 

εξαιρετικά εύκαμπτο και εύκολο να 
λάβει το κατάλληλο σχήμα κατά την 
τοποθέτηση.  

• Εγγυημένο σταθερό πάχος 1,7 mm 
(πάχος στρώσης FPO 1,2 mm).

• Υψηλή αντοχή. 
• Συμβατό με άλλα προϊόντα στεγάνωσης 

της Mapei για υπόγειες κατασκευές.

Μη υφαντό 
ύφασμα PP

Κόλλα

Φύλλο FPO
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Ισχυρός δεσμός με το σκυρόδεμα

Μια σε βάθος εξέταση 
του Mapeproof FBT

Σχηματίζει έναν μηχανικό δεσμό με το σκυρόδεμα

Ένας μηχανικός δεσμός με το σκυρόδεμα καθίσταται δυνατός από τις 
πολυάριθμες ίνες στο μη υφαντό ύφασμα οι οποίες, όταν συμπιέζονται από 
το βάρος του εγχεόμενου σκυροδέματος, ενσωματώνονται και συγκολλούνται 
στο σκυρόδεμα.

Σκυρόδεμα

Mapeproof FBT
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Μια σε βάθος εξέταση 
του Mapeproof FBT

ΣκυρόδεμαΣκυρόδεμα

Κατασκευή στεγανοποιημένη 
με μεμβράνη όχι του πλήρως 

επικολλημένου τύπου

Κατασκευή στεγανοποιημένη με 
Mapeproof FBT

Καμία πλευρική διείσδυση νερού

Το κύριο πλεονέκτημα μιας  πλήρως επικολλημένης μεμβράνης είναι ότι 
δεν υπάρχει πλευρική διείσδυση νερού εάν το σύστημα στεγάνωσης υποστεί 
βλάβη κατά λάθος. Αυτό επιτρέπει οποιαδήποτε βλάβη να αναγνωρίζεται 
πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος και χρόνο διακοπής 
λειτουργίας εάν η μεμβράνη χρειάζεται να επισκευαστεί.
Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αναγνωρίζεται και από τις προδιαγραφές 
του Άμερικανικού προτύπου ASTM D5385: Το Mapeproof FBT εγγυάται ότι 
δεν θα υπάρξει διείσδυση νερού μέχρι η πίεση να ξεπεράσει τα 7 bar.
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Φωτογραφία που λήφθηκε στο εργαστήριο επιδεικνύοντας την 
ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών του Mapeproof FBT.

Γεφύρωση ρωγμών

Εκτός από την πλευρά μη υφαντού υφάσματος της μεμβράνης που 
συγκολλάται με το  σκυρόδεμα, η Mapeproof FBT επίσης διαθέτει μια στρώση 
πάχους εύκαμπτου FPO πάχους 1,2 mm. Αυτός ο τύπος πολυολεφίνης 
εγγυάται ότι η μεμβράνη διαθέτει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Επίσης 
διαθέτει την ικανότητα να “γεφυρώνει” μικρές ατέλειες που μπορεί να 
εμφανιστούν σε κατασκευές από σκυρόδεμα.
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Πλεονεκτήματα  
του συστήματος Mapeproof FBT

Το σύστημα Mapeproof FBT είναι ευέλικτο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
στεγάνωση κάθε τύπου θεμελίωσης και από οποιαδήποτε εξειδικευμένη 
εταιρεία στεγάνωσης με εμπειρία εργασίας με άλλους τύπους συστημάτων 
στεγάνωσης για θεμελιώσεις.

ΚΆΜΙΆ ΦΛΟΓΆ

ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΊΚΟΥΣ ΚΊΝΔΥΝΟΥΣ

ΆΣΦΆΛΕΣΤΕΡΟ

ΕΥΚΟΛΟ ΚΆΙ ΓΡΉΓΟΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΆΠΟΛΥΤΆ ΥΔΆΤΟΣΤΕΓΕΙΣ ΕΠΙΚΆΛΥΨΕΙΣ

Η ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΊΑΘΕΤΕΊ ΆΡΙΣΤΉ ΕΡΓΆΣΙΜΟΤΉΤΆ  
ΚΑΊ ΕΊΝΑΊ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΟΝ ΧΕΊΡΊΣΜΟ

ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΆΠΟΛΥΤΆ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΊ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΊΑ

ΚΆΜΙΆ ΠΛΕΥΡΙΚΉ ΔΙΕΙΣΔΥΣΉ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ ΤΑ 7 BAR

ΤΕΛΕΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΆΘΉΤΙΚΟΣ ΦΡΆΓΜΟΣ ΕΝΑΝΤΊ ΤΩΝ ΑΕΡΊΩΝ ΡΑΔΟΝΊΟΥ ΚΑΊ 
ΜΕΘΑΝΊΟΥ

ΆΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΆ ΧΉΜΙΚΆ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΊ ΣΥΝΗΘΩΣ  
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΊ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΊΑ ΥΔΑΤΑ

ΥΨΉΛΉΣ ΕΛΆΣΤΙΚΟΤΉΤΆΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ FPO

ΊΚΑΝΟΤΗΤΑ ΆΠΟΡΡΟΦΉΣΉΣ ΤΉΣ ΚΆΘΙΣΉΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΤΊΣ ΘΕΜΕΛΊΩΣΕΊΣ

Σήμανση CE 
Το Mapeproof FBT διαθέτει σήμανση CE σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 
13976 “Εύκαμπτα φύλλα για στεγάνωση - Πλαστικά και ελαστικά αδιάβροχα 

φύλλα που περιλαμβάνουν πλαστικό και ελαστικό φύλλο για υπόγειες δεξαμενές”.
Ή σήμανση CE είναι μια περαιτέρω εγγύηση της ποιότητας αυτού του προϊόντος και της 
συνέπειας των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων από διαφορετικές παρτίδες παραγωγής, 
οι οποίες παραμένουν σταθερές με την πάροδο του χρόνου.
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Το σύστημα Mapeproof FBT

A Σύστημα Mapeproof FBT
B Σκυρόδεμα

Εφαρμογή  
του συστήματος Mapeproof FBT

Το σύστημα Mapeproof FBT αποτελείται από τις μεμβράνες Mapeproof FBT 
και Mapeproof SA. Το σύστημα ολοκληρώνεται από τις ειδικές ταινίες που 
απαιτούνται για στεγάνωση αρμών και στεγάνωση γύρω από κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες. Το σύστημα είναι εξαιρετικά εύκολο στην εφαρμογή και 
δεν απαιτούνται θερμότητα ή φλόγιστρα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 
επιτρέπουν τη γρήγορη και με απόλυτη ασφάλεια εκτέλεση της εργασίας.
Το σύστημα είναι τόσο απλό στην εφαρμογή που μπορείτε πάντοτε να είστε 
σίγουροι για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων.

B

A
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Εφαρμογή  
του συστήματος Mapeproof FBT

Πως να πραγματοποιήσετε επικαλύψεις 
Οι επικαλύψεις κατά μήκος των μακρών πλευρών της μεμβράνης γίνονται 
εύκολα χάρη στα αυτοκόλλητα άκρα. Οι αρμοί μεταξύ των άκρων των 
ρολών, από την άλλη πλευρά, κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας λωρίδες 
Mapeproof SA Tape και Mapeproof FBT Tape για τη δημιουργία ενός τέλεια 
υδατοστεγούς αρμού.

Mapeproof FBT

Mapeproof SA Tape

Mapeproof FBT Tape

1

2

3

A
B

C

Το σύστημα Mapeproof SA

A Τοίχος από σκυρόδεμα
B Άστάρι Mapeproof SA 
C Mapeproof SA
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1. Προετοιμασία του υποστρώματος

Mapeproof FBT
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι υγιές και σταθερό. Μπορεί να είναι υγρό, 
αλλά δεν πρέπει να υπάρχει λιμνάζον νερό.  Οι επιφάνειες στις οποίες 
πρόκειται να εφαρμοστεί το Mapeproof FBT πρέπει να είναι επίπεδες και να 
μην έχουν μεγάλες προεξέχουσες περιοχές ή κοιλότητες. Υποστρώματα 
κατάλληλα για εφαρμογή του Mapeproof FBT είναι το σκυρόδεμα, άκαμπτα 
πάνελ μονωτικών και ξύλινα πάνελ.

Mapeproof SA
Μετά την προετοιμασία του υποστρώματος όπως καθορίζεται (ανατρέξτε στο 
σχετικό Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών για το κάθε προϊόν), επεξεργαστείτε 
την επιφάνεια με το αστάρι ενός συστατικού Mapeproof SA Primer.
Το Mapeproof SA Primer έχει υγρή σύσταση και είναι εύκολο στην εφαρμογή 
με βούρτσα ή ρολό.

2. Στεγάνωση 

Οριζόντιες επιφάνειες
Τοποθετήστε μια εξομαλυντική στρώση σκυροδέματος καθαριότητας στο 
έδαφος για να δημιουργήσετε μια ομοιόμορφη στρώση στην οποία θα 
εφαρμόσετε τη μεμβράνη. Απλώστε το Mapeproof FBT πάνω στην οριζόντια 
επιφάνεια και εφαρμόστε το κατά μήκος των πλευρικών τοιχωμάτων για να 
σχηματίσετε μια λωρίδα πλατύτερη από το πάχος της πλάκας θεμελίωσης.

Επικαλύψτε τα φύλλα κατά μήκος και συγκολλήστε τα μεταξύ τους κατά 
μήκος των αυτοκόλλητων άκρων. Δημιουργήστε και στεγανώστε τους αρμούς 
μεταξύ των άκρων των ρολών με Mapeproof FBT Tape και Mapeproof SA 
Tape.

Πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε οπλισμού  και τη σκυροδέτηση, 
βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αρμοί είναι καλά συγκολλημένοι. Εάν κάποιοι από 
τους αρμούς δεν έχουν συγκολληθεί σωστά, περάστε αυτές τις περιοχές με 
Mapeproof FBT Tape.
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Πριν την εφαρμογή των φύλλων επάνω σε διαφράγματα ή μικρο-πασσάλους, 
καθαρίστε με υδροβολή τις επιφάνειες και εξομαλύνετε την βάση της 
τοποθέτησης και τα άκρα των συνδετικών ράβδων, οι οποίες δεν πρέπει 
να είναι πολύ τραχιές ή να έχουν μεγάλες κοιλότητες, με το ινοπλισμένο, 
ελεγχόμενης συρρίκνωσης, ανθεκτικό στα θειικά, θιξοτροπικό κονίαμα για 
αποκατάσταση σκυροδέματος Mapegrout T60 αναμεμειγμενο με 0,25% 
Mapecure SRA.
Όταν εφαρμόζετε φύλλα επάνω σε πασσάλους, αυτοί χρειάζονται 
μόνο υδροβολή. Στη συνέχεια στεγανώστε όλα τα πλευρικά τοιχώματα 
εφαρμόζοντας Mapeproof FBT, ξεκινώντας από την κορυφή των τοίχων και 
εργαζόμενοι προς τα κάτω, έως ότου ενωθεί με τη λωρίδα Mapeproof FBT 
στο κάτω μέρος των τοίχων, πριν την χύτευση του σκυροδέματος για την 
πλάκα θεμελίωσης.
Αφού εφαρμόσετε το σύστημα στεγάνωσης και πριν σκυροδετήσετε , ελέγξτε 
όλες τις επικαλύψεις και τους αρμούς. Βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι καλά 
συγκολλημένοι και, εάν κάποιος από αυτούς δεν είναι σωστά συγκολλημένος, 
περάστε αυτές τις περιοχές με Mapeproof FBT Tape για να τους στεγανώσετε.

Αφού εφαρμόσετε το αστάρι, απλώστε τη μεμβράνη Mapethene SA στο 
υπόστρωμα:

• αφαιρέστε περίπου 30 cm της προστατευτικής μεμβράνης 
• ευθυγραμμίστε τη μεμβράνη στην κατεύθυνση που πρόκειται να 

εφαρμοστεί
• εφαρμόστε τη μεμβράνη στο υπόστρωμα, ξεκινώντας από το υψηλότερο 

σημείο 
• αφαιρέστε σταδιακά την προστατευτική μεμβράνη έτσι ώστε η μεμβράνη 

να συγκολληθεί ομοιόμορφα στο υπόστρωμα 

Οι επικαλύψεις μεταξύ παρακείμενων ρολών μεμβράνης πρέπει να 
έχουν πλάτος τουλάχιστον 5 cm. Συνεχίστε να εφαρμόζετε τη μεμβράνη 
ευθυγραμμίζοντάς την με τη μεμβράνη HDPE του ρολού μεμβράνης που έχει 
ήδη τοποθετηθεί και εφαρμόστε το παρακείμενο ρολό μεμβράνης.

Εφαρμογή  
του συστήματος Mapeproof FBT
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Τοποθέτηση οπλισμού

Στεγάνωση οριζόντιων επιφανειών

Τοποθέτηση της μεμβράνης σε 
περιμετρικό ξυλότυπο 

Στεγάνωση υποστυλωμάτων
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Στεγάνωση οριζόντιων επιφανειών

Οριζόντια επιφάνεια απόλυτα στεγανωμένη
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Παράδειγμα εργοταξίου με σύστημα στεγάνωσης

Τοποθέτηση οπλισμού
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