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ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΟΛΛΕΣ • ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ • ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ГІΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΠΑΝΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΠΙΣΙΝΕΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

Μπάνια

Πισίνες

Κουζίνες

Μπάνια, πισίνες, spa, βιομηχανικές κουζίνες, μπαλκόνια και ταράτσες: όλοι οι χώροι 
που πρέπει να προστατεύονται από το νερό.
Για να στεγανωθούν αποτελεσματικά αυτοί οι χώροι είναι σημαντικό: 
• να προστατευτούν οι κατασκευές από τη φθορά, 
• να βελτιωθεί η άνεση των χώρων,
• να μειωθεί στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης.
Για αυτόν το λόγο, η MAPEI προσφέρει πάντα στους πελάτες της διαφορετικά συστήματα 
για συγκεκριμένες απαιτήσεις, έχοντας πάντα το σωστό προϊόν με τα κατάλληλα 
παρελκόμενα για την επίλυση κάθε προβλήματος. 
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ΜΠΑΝΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΠΙΣΙΝΕΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Όταν προβλέπονται νέες κατασκευές που κατά τη διάρκεια της 
“ζωής” τους θα έρχονται σε επαφή με νερό, όπως μπαλκόνια, 
ταράτσες, οροφές αλλά και χώροι όπως πισίνες, μπάνια και 
βιομηχανικές κουζίνες, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η 
στεγανότητα, προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της ίδιας 
της κατασκευής.

Για το σκοπό αυτό, η MAPEI έχει αναπτύξει ένα σύστημα 
προϊόντων τα οποία, σε συνδυασμό με μια σειρά παρελκόμενων, 
επιτρέπουν ασφαλείς και εγγυημένες επεμβάσεις στεγάνωσης 
με ιδιαίτερη προσοχή στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

… ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Υδροροή τοίχου
Drain Front

Εποξειδική κόλλα
Adesilex PG4

επίπαση με
Quartz 0,5

Στεγανωτική μεμβράνη έτοιμη προς χρήση
Mapelastic Turbo + Mapenet 150

Τσιμεντοκονία
Mapecem Pronto

Βελτιωτικό πρόσφυσης
Eporip

Σκυρόδεμα

Ταινία καουτσούκ
Mapeband Easy

Στεγανωτική μεμβράνη 
Mapelastic Turbo

Σιλοξανική αντιμυκητιακή  
βαφή πλήρωσης
Silancolor
Paint Plus

Σιλοξανικό αντιμυκητιακό αστάρι
Silancolor  

Primer Plus
Δομικός σοβάς

Mape-Antique  
Strutturale NHL

Προεμποτισμένο υαλόπλεγμα
Mapenet EM 40

Τοιχοποιία από τούβλα

Κεραμικά πλακίδια

Κόλλα 
Keraflex Maxi S1
Σφραγιστικό
Mapesil AC
Αρμόστοκος
Ultracolor Plus
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

… ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αρμόστοκος
Ultracolor Plus
Σφραγιστικό
Mapeflex PU 45 FT
Σφραγιστικό
Mapesil LM

Πλακίδια

Κόλλα 
Keraflex Maxi S1 
Στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα
Mapelastic Smart
Υαλόπλεγμα
Mapenet 150
Στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα
Mapelastic
Υδροροή δαπέδου
Drain Vertical
Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα
Adesilex P4

Υπόστρωμα

Φυσικός λίθος 

Αρμόστοκος
Ultracolor Plus
Κόλλα 
Keraquick Maxi S1
Εξομαλυντική στρώση
Planitop Fast 330
Εξομάλυνση
Nivoplan + Planicrete

Παλαιός σοβάς

Ταινία καουτσούκ
Mapeband Easy

Σφράγισμα οπών με
Planitop Fast 330 
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… ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Πολλά είναι τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν φθορά της 
στεγάνωσης σε μια υφιστάμενη μόνωση. Για να διασφαλίζεται 
η διάρκεια μιας κατασκευής είναι αναγκαία η χρήση προϊόντων 
που εξασφαλίζουν στεγανότητα και επαρκή προστασία της 
κατασκευής.

Για το σκοπό αυτό, η MAPEI έχει αναπτύξει διάφορα συστήματα 
ικανά να αποκαταστήσουν τη στεγανότητα των υφιστάμενων 
κατασκευών με την εφαρμογή στεγανωτικών προϊόντων και των 
παρελκόμενων, είτε απευθείας πάνω από την παλαιά στεγάνωση 
είτε απομακρύνοντας κάποια μέρη της κατασκευής ώστε να 
διασφαλίζεται νέα στεγανότητα στις κατασκευές.

Υβριδική πολυουρεθανική στεγανωτική μεμβράνη έτοιμη προς χρήση
Aquaflex Roof Plus HR 2η στρώση

Υβριδική πολυουρεθανική στεγανωτική μεμβράνη έτοιμη προς χρήση
Aquaflex Roof Plus HR 1η στρώση

Αστάρι
Primer for Aquaflex

Παλαιά ασφαλτική μεμβράνη 



04

ΜΠΑΝΙΑ και ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

EN 14891

DMO1

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891

EN 14891

νέα

σύνθεση

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO2P
EN 14891

EN 14891EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891EN 1504-2

Mapelastic

 ▶ Ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών.
 ▶ Για προστασία και στεγάνωση.
 ▶ Για κατασκευές που υπόκεινται σε ρηγματώσεις.
 ▶ Όταν συνδυαστεί με το Mapenet 150, το Mapelastic 

εφαρμόζεται σε επιφάνειες που καταπονούνται ιδιαιτέρως, 
βοηθώντας να βελτιωθεί τόσο η επιμήκυνση στη θραύση 
όσο και η ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.

Mapelastic Turbo

 ▶ Ελαστικό τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών, ταχείας 
πήξης.

 ▶ Δυνατότητα εφαρμογής και σε χαμηλές θερμοκρασίες 
και υποστρώματα όχι εντελώς στεγνά, αρκεί να είναι 
ωριμασμένα.

 ▶ Εφαρμογή σε δύο στρώσεις με Mapenet 150 ή  
Mapetex Sel.

Mapegum WPS

 ▶ Υγρή ελαστική μεμβράνη ταχείας πήξης για στεγάνωση 
εσωτερικών επιφανειών.

 ▶ Χωρίς διαλύτες.
 ▶ Έτοιμο προς χρήση.
 ▶ Εφαρμογή: λεία σπάτουλα, ρολό ή με ψεκασμό σε δύο 

σταυρωειδείς στρώσεις (1 mm ανά στρώση).
 ▶ Για μικρό πάχος (μεγ. πάχος περίπου 1 mm ανά στρώση).

Mapeband TPE

 ▶ Ταινία από TPE για τη σφράγιση και την ελαστική 
στεγάνωση κατασκευαστικών αρμών που υφίστανται 
μετακινήσεις εύρους έως 5 ή 10 mm.

 ▶ Για αρμούς διαστολής σε οδικά έργα, σήραγγες νερού και 
επικαλύψεις.

Drain Vertical /  
Drain Lateral

 ▶ Πακέτο για την τοποθέτηση αποχετεύσεων δαπέδου.

Mapeband SA

 ▶ Βουτυλική αυτοκόλλητη ταινία με μη-υφαντό φύλλο, 
ανθεκτική στα αλκάλια, για ελαστικά συστήματα 
στεγανοποίησης.

 ▶ Σφράγιση υλικών διαφορετικής φύσεως και στεγάνωση 
στενών αρμών με δύσκολη πρόσβαση. 

 ▶ Δυνατότητα εφαρμογής σε διάφορα υποστρώματα 
μετά από κατάλληλη προετοιμασία και εφαρμογή του 
κατάλληλου ασταριού.

Mapelastic Smart

 ▶ Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών 
με μεγάλη ελαστικότητα.

 ▶ Για προστασία και στεγάνωση.
 ▶ Όταν συνδυαστεί με το Mapenet 150 ή το Mapetex Sel, 

το Mapelastic Smart εφαρμόζεται σε επιφάνειες που 
καταπονούνται ιδιαιτέρως, βοηθώντας να βελτιωθεί τόσο η 
επιμήκυνση στη θραύση όσο και η ικανότητα γεφύρωσης 
ρωγμών.

Mapelastic 
AquaDefense

 ▶ Έτοιμη προς χρήση, ελαστική, υγρή στεγανωτική 
μεμβράνη.

 ▶ Χωρίς διαλύτες.
 ▶ Υπερταχείας ξήρανσης.
 ▶ Για εσωτερικές και εξωτερικές στεγανωτικές εφαρμογές.
 ▶ Κεραμικά πλακίδια και φυσικοί λίθοι μπορούν να 

τοποθετηθούν μετά από μόλις 4 ώρες.

Monolastic

 ▶ Εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού.
 ▶ Έχει εξαιρετικά καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, 

όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιίες, κεραμικά πλακίδια και 
φυσικούς λίθους.

Mapeband

 ▶ Ταινία καουτσούκ με υαλοπίλημα στις άκρες της, 
με αντοχή στα αλκάλια για τσιμεντοειδή συστήματα 
στεγάνωσης και υγρές μεμβράνες.

 ▶ Για τοίχους και δάπεδα.
 ▶ Για κάθε είδος υποστρώματος.
 ▶ Για μπάνια, ντουζιέρες, ταράτσες, μπαλκόνια κ.λπ. 

που πρόκειται να επικαλυφθούν με κεραμικά πλακίδια, 
μάρμαρο, φυσικούς λίθους.

Mapeband PE 120

 ▶ Ταινία από PVC για στεγανωτικά συστήματα με τη χρήση 
μεμβρανών σε υγρή μορφή.

 ▶ Εύκαμπτη στεγανωτική σφράγιση άκρων, αρμών 
διαστολής, σωλήνων και αγωγών.

Mapeband Easy

 ▶ Ταινία καουτσούκ με μη-υφαντό φύλλο για ελαστικούς 
αρμούς συστημάτων στεγάνωσης.

 ▶ Υψηλή ελαστικότητα. 
 ▶ Ευκολία τοποθέτησης, χάρη στις οπές που υπάρχουν 

στις άκρες.
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ΠΙΣΙΝΕΣ

ΚΟΥΖΙΝΕΣ
MAPEI GmbH

Werk Weferlingen

Säurefliesner -
Vereinigung e.V.

Burgwedel

P-66130401.001
P-66130402.001

Verbundabdichtung

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO2P
EN 14891

EN 14891EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891EN 1504-2

Mapelastic

 ▶ Ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών.
 ▶ Για προστασία και στεγάνωση.
 ▶ Για κατασκευές που υπόκεινται σε ρηγματώσεις.
 ▶ Όταν συνδυαστεί με το Mapenet 150, το Mapelastic 

εφαρμόζεται σε επιφάνειες που καταπονούνται ιδιαιτέρως, 
βοηθώντας να βελτιωθεί τόσο η επιμήκυνση στη θραύση 
όσο και η ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.

Mapelastic Smart

 ▶ Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών με μεγάλη 
ελαστικότητα.

 ▶ Για προστασία και στεγάνωση.
 ▶ Όταν συνδυαστεί με το Mapenet 150 ή το Mapetex Sel, 

το Mapelastic Smart εφαρμόζεται σε επιφάνειες που 
καταπονούνται ιδιαιτέρως, βοηθώντας να βελτιωθεί τόσο η 
επιμήκυνση στη θραύση όσο και η ικανότητα γεφύρωσης 
ρωγμών.

Mapeband TPE

 ▶ Ταινία από TPE για τη σφράγιση και την ελαστική 
στεγάνωση κατασκευαστικών αρμών που υφίστανται 
μετακινήσεις εύρους έως 5 ή 10 mm.

 ▶ Για αρμούς διαστολής σε οδικά έργα, σήραγγες νερού και 
επικαλύψεις.

Mapenet 150

 ▶ Υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια  
(σύμφωνα με την οδηγία ETAG 004).

 ▶ Για οπλισμό στεγανωτικών προστατευτικών στρώσεων, 
ελαστικών στρώσεων και θερμομονωτικών επικαλύψεων.

Mapegum EPX / 
Mapegum EPX-T

 ▶ Εποξειδική-πολυουρεθανική ρητίνη για εύκαμπτες 
και ανθεκτικές στα χημικά στεγανοποιήσεις πριν την 
τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

 ▶ Mapegum EPX-T θιξοτροπική μορφή για τοίχους.
 ▶ Δεν απαιτείται οπλισμός.

Mapelastic Foundation

 ▶ Ελαστικό τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών για 
στεγάνωση.

 ▶ Για επιφάνειες από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε 
θετική ή αρνητική υδροστατική πίεση.

 ▶ Για τοίχους θεμελίωσης, χώρους στάθμευσης, 
υπόγειους χώρους, δεξαμενές, κανάλια και πισίνες.

 ▶ Εφαρμογή με ρολό και ψεκασμό.
 ▶ Για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες σε πάχος 

τουλάχιστον 2 mm.

Mapeproof Swell

 ▶ Υδροδιογκούμενο σφραγιστικό σε μορφή πάστας με 
βάση υδρόφιλο καουτσούκ, σε φύσιγγα για εφαρμογή με 
πιστόλι εξώθησης.

 ▶ Για στεγανή και ελαστική σφράγιση σε ρωγμές και σημεία 
διέλευσης σε οπλισμένο σκυρόδεμα.

Drain Vertical

 ▶ Πακέτο για την τοποθέτηση αποχετεύσεων δαπέδου.

Mapetex Sel

 ▶ Μη-υφαντό, διάτρητο φύλλο πολυπροπυλενίου.
 ▶ Απόλυτα διαπερατό από το νερό, με συνθετικές ίνες 

πολυπροπυλενίου.
 ▶ Για οπλισμό στεγανωτικών μεμβρανών.

Mapeband Easy

 ▶ Ταινία καουτσούκ με μη-υφαντό φύλλο για ελαστικούς 
αρμούς συστημάτων στεγάνωσης.

 ▶ Υψηλή ελαστικότητα. 
 ▶ Ευκολία τοποθέτησης, χάρη στις οπές που υπάρχουν 

στις άκρες.

Mapeband

 ▶ Ταινία καουτσούκ με υαλοπίλημα στις άκρες της, 
με αντοχή στα αλκάλια για τσιμεντοειδή συστήματα 
στεγάνωσης και υγρές μεμβράνες.

 ▶ Για τοίχους και δάπεδα.
 ▶ Για κάθε είδος υποστρώματος.
 ▶ Για μπάνια, ντουζιέρες, ταράτσες, μπαλκόνια κ.λπ. 

που πρόκειται να επικαλυφθούν με κεραμικά πλακίδια, 
μάρμαρο, φυσικούς λίθους.
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IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

EN 14891

DMO1

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2

EN 14891

EN 14891

EN 1504-2

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΤΑΡΑΤΣΕΣ και ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

νέα

σύνθεση

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO2P
EN 14891

EN 14891EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891EN 1504-2

Mapelastic

 ▶ Ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών.
 ▶ Για προστασία και στεγάνωση.
 ▶ Για κατασκευές που υπόκεινται σε ρηγματώσεις.
 ▶ Όταν συνδυαστεί με το Mapenet 150, το Mapelastic 

εφαρμόζεται σε επιφάνειες που καταπονούνται ιδιαιτέρως, 
βοηθώντας να βελτιωθεί τόσο η επιμήκυνση στη θραύση 
όσο και η ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.

Mapelastic Turbo

 ▶ Ελαστικό τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών, ταχείας 
πήξης.

 ▶ Δυνατότητα εφαρμογής και σε χαμηλές θερμοκρασίες 
και υποστρώματα όχι τελείως στεγνά, αρκεί να είναι 
ωριμασμένα.

 ▶ Εφαρμογή σε δύο στρώσεις με Mapenet 150 ή  
Mapetex Sel.

Mapeband SA

 ▶ Βουτυλική αυτοκόλλητη ταινία με μη-υφαντό φύλλο, 
ανθεκτική στα αλκάλια, για ελαστικά συστήματα 
στεγανοποίησης.

 ▶ Σφράγιση υλικών διαφορετικής φύσεως και στεγάνωση 
στενών αρμών με δύσκολη πρόσβαση. 

 ▶ Δυνατότητα εφαρμογής σε διάφορα υποστρώματα 
μετά από κατάλληλη προετοιμασία και εφαρμογή του 
κατάλληλου ασταριού.

Aquaflex Roof

 ▶ Έτοιμη προς χρήση υγρή ελαστική μεμβράνη, με ίνες, 
που μένει τελική στρώση για συνεχή στεγάνωση εξωτερικών 
επιφανειών.

 ▶ Έτοιμη προς χρήση.
 ▶ Ανθεκτική σε ελαφρά κυκλοφορία πεζών.
 ▶ Στην αρχική συσκευασία, διατηρείται για 24 μήνες.
 ▶ Για συνεχείς στεγανωτικές στρώσεις που μένουν ως 

τελική επιφάνεια.

Aquaflex Roof Plus HR

 ▶ Στεγανωτική υγρή μεμβράνη υψηλής ελαστικότητας 
έτοιμη προς χρήση, ταχείας ξήρανσης και ανθεκτική στην 
ακτινοβολία UV.

 ▶ Ταχείας ξήρανσης.
 ▶ Κατηγορίες διάρκειας 5, 10 και 15 έτη.
 ▶ SRI (Δείκτης ηλιακής ανάκλασης) = 107.

Mapetex Sel

 ▶ Μη-υφαντό, διάτρητο φύλλο πολυπροπυλενίου.
 ▶ Απόλυτα διαπερατό από το νερό, με συνθετικές ίνες 

πολυπροπυλενίου.
 ▶ Για οπλισμό στεγανωτικών μεμβρανών.

Mapelastic Smart

 ▶ Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών 
με μεγάλη ελαστικότητα.

 ▶ Για προστασία και στεγάνωση.
 ▶ Όταν συνδυαστεί με το Mapenet 150 ή το Mapetex Sel, 

το Mapelastic Smart εφαρμόζεται σε επιφάνειες που 
καταπονούνται ιδιαιτέρως, βοηθώντας να βελτιωθεί τόσο η 
επιμήκυνση στη θραύση όσο και η ικανότητα γεφύρωσης 
ρωγμών.

Mapelastic 
AquaDefense

 ▶ Έτοιμη προς χρήση, ελαστική, υγρή στεγανωτική 
μεμβράνη.

 ▶ Χωρίς διαλύτες.
 ▶ Υπερταχείας ξήρανσης.
 ▶ Για εσωτερικές και εξωτερικές στεγανωτικές εφαρμογές.
 ▶ Κεραμικά πλακίδια και φυσικοί λίθοι μπορούν να 

τοποθετηθούν μετά από μόλις 4 ώρες.

Monolastic

 ▶ Εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού.
 ▶ Έχει εξαιρετικά καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, 

όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιίες, κεραμικά πλακίδια και 
φυσικούς λίθους.

Aquaflex Roof HR

 ▶ Ινοπλισμένη υγρή μεμβράνη σε υδατικό διάλυμα με 
μεγάλη ικανότητα ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας 
και θερμικής ανάκλασης, με υψηλό δείκτη ηλιακής 
αντανάκλασης SRI (105).

 ▶ Έτοιμη προς χρήση.
 ▶ Μειώνει τη θερμοκρασία της οροφής περισσότερο από 

50%, συγκρινόμενη με σκουρόχρωμες οροφές.
 ▶ Για συνεχείς στεγανωτικές στρώσεις που μένουν ως 

τελική επιφάνεια.
 ▶ Λευκό χρώμα με μεγάλη ανάκλαση.

Aquaflex Roof 
Premium

 ▶ Στεγανωτική πολυουρεθανική μεμβράνη με βάση το νερό, 
ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία.

 ▶ Έτοιμη προς χρήση.
 ▶ Ανθεκτική στην κυκλοφορία πεζών και στα στάσιμα 

νερά. 
 ▶ Χωρίς πτητικές οργανικές ουσίες VOC.
 ▶ Εφαρμογή: με ρολό ή ψεκασμό σε τσιμεντοειδή 

υποστρώματα, ασφαλτικές μεμβράνες και υφιστάμενες 
επικαλύψεις.

Mapetex 50

 ▶ Μη-υφαντό φύλλο πολυπροπυλενίου.
 ▶ Φύλλο 50 g/m² μαύρου χρώματος με συνεχείς 

θερμοσυγκολλημένες ίνες πολυπροπυλενίου.
 ▶ Για την ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών όπως  

Aquaflex Roof, Aquaflex Roof HR και   
Aquaflex Roof Plus.
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Mapenet 150

 ▶ Υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια  
(σύμφωνα με την οδηγία ETAG 004).

 ▶ Για οπλισμό στεγανωτικών προστατευτικών στρώσεων, 
ελαστικών στρώσεων και θερμομονωτικών επικαλύψεων.

Mapeband

 ▶ Ταινία καουτσούκ με υαλοπίλημα στις άκρες της, 
με αντοχή στα αλκάλια για τσιμεντοειδή συστήματα 
στεγάνωσης και υγρές μεμβράνες.

 ▶ Για τοίχους και δάπεδα.
 ▶ Για κάθε είδος υποστρώματος.
 ▶ Για μπάνια, ντουζιέρες, ταράτσες, μπαλκόνια κ.λπ. 

που πρόκειται να επικαλυφθούν με κεραμικά πλακίδια, 
μάρμαρο, φυσικούς λίθους.

Drain Front

 ▶ Γωνιακό τεμάχιο σωλήνα απορροής TPE για ταράτσες 
και μπαλκόνια.

 ▶ Διατίθεται σε χάλκινο και ιβουάρ χρώμα.

Mapeband Easy

 ▶ Ταινία καουτσούκ με μη-υφαντό φύλλο για ελαστικούς 
αρμούς συστημάτων στεγάνωσης.

 ▶ Υψηλή ελαστικότητα. 
 ▶ Ευκολία τοποθέτησης, χάρη στις οπές που υπάρχουν 

στις άκρες.

Purtop Easy T

 ▶ Διάφανη αλειφατική πολυουρεθανική στεγανωτική 
μεμβράνη ενός συστατικού για ταράτσες και μπαλκόνια.

 ▶ Για επεμβάσεις επισκευής.
 ▶ Έτοιμη προς χρήση, για εφαρμογή σε δύο στρώσεις.

Mapeband TPE

 ▶ Ταινία από TPE για τη σφράγιση και την ελαστική 
στεγάνωση κατασκευαστικών αρμών που υφίστανται 
μετακινήσεις εύρους έως 5 ή 10 mm.

 ▶ Για αρμούς διαστολής σε οδικά έργα, σήραγγες νερού και 
επικαλύψεις.

Drain Vertical /  
Drain Lateral

 ▶ Πακέτο για την τοποθέτηση αποχετεύσεων δαπέδου.

Mapeslope

 ▶ Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, για την 
επισκευή της κλίσης σε οροφές πάνω σε παλαιές και νέες 
επενδύσεις στεγάγωσης.

 ▶ Εφαρμογή: λεία σπάτουλα σε υποστρώματα από 
υφιστάμενες ασφαλτικές μεμβράνες και τσιμεντοειδή 
υποστρώματα γενικώς.

 ▶ Για πάχος έως 5 cm σε μία μόνο στρώση.

Purtop Easy

 ▶ Ελαστική πολυουρεθανική μεμβράνη στεγάνωσης ενός 
συστατικού.

 ▶ Για νέες ή παλαιές κατασκευές και δυνατότητα 
εφαρμογής σε πολλούς τύπους υποστρωμάτων.

 ▶ Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, αλλά με την προσθήκη 
του Purtop ADY μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο 
στρώση.

 ▶ Έγχρωμη τελική επιφάνεια με σταθερότητα σε βάθος 
χρόνου χάρη στο Mapecoat PU 20 N.
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ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Υπόγειο επίπεδο κατασκευών: τα μέρη ενός κτηρίου που έρχονται πιο
συχνά σε επαφή με το νερό και τα επιθετικά στοιχεία του εδάφους.
Όλες οι υπόγειες κατασκευές έρχονται σε επαφή με την υγρασία του εδάφους ή με τον υδροφόρο 
ορίζοντα και για αυτό πρέπει να προστατεύονται ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο η διάρκεια 
ζωής τους. Εάν δεν εφαρμοστεί η κατάλληλη προστασία, δεν υπάρχουν κατασκευαστικά υλικά 
με ικανότητα αντίστασης στους διάφορους παράγοντες που υπάρχουν κάτω από το έδαφος. Η 
MAPEI προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επισκευαστικών και προστατευτικών λύσεων, οι οποίες 
εγγυώνται αποδοτική προστασία για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο.

Νέες κατασκευές

Επισκευές
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ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

...ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

Πόσες φορές έχουμε βρεθεί σε χώρο κάτω από το επίπεδο του 
εδάφους με δυσάρεστη ατμόσφαιρα, όπως ένα υπόγειο δωμάτιο 
σπιτιού ή ένα κελάρι, όπου λόγω υγρασίας και νωπής ατμόσφαιρας 
έχουν δημιουργηθεί κηλίδες στους τοίχους και επιπλέον 
υπάρχει δυσάρεστη μυρωδιά; Για κάθε υπάρχουσα κατασκευή 
με προβλήματα διείσδυσης της υγρασίας στο εσωτερικό των 
δωματίων που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του εδάφους, 
είτε πρόκειται για νεόδμητα είτε για παλαιότερα κτήρια, η Mapei 

έχει αναπτύξει μία ευρεία σειρά συστημάτων αποκατάστασης, 
που εγγυώνται την άνεση και την ευεξία σε τέτοιους χώρους. 
Αυτές οι μέθοδοι έχουν διάφορες κλίμακες επέμβασης και 
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια για την 
ολοκλήρωση των επενδύσεων στις υπάρχουσες κατασκευές, 
έτσι ώστε να απομονώνονται από το νερό και οι χώροι κάτω από 
το επίπεδο του εδάφους να αποκτούν νέα αίσθηση ζωής.

Συμπαγής τοιχοποιία από τούβλα
Εξομαλυντική στρώση

Planitop HDM Maxi
Ελαστικό τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών

Mapelastic Foundation
μετά από την εφαρμογή μιας στρώσης  Primer 3296

Πεταχτή πρώτη στρώση
PoroMap Rinzaffo

Αφυγραντικός σοβάς
PoroMap Intonaco

Διαπνέον κονίαμα
PoroMap Finitura

Αστάρι 
Silancolor Primer

Βαφή
Silancolor Pittura

Αρμόστοκος
Ultracolor Plus
Πλακίδια
Κόλλα 
Adesilex P9
Κατασκευή από σκυρόδεμα με πρόσθετο 
Dynamon

Στόκος μπεντονίτη
Mapeproof Mastic

Μπεντονιτικό ύφασμα
Mapeproof

Υδροδιογκούμενη ράβδος μπεντονίτη 
Idrostop Soft 
στερέωση με 
Ultrabond MS Rapid

Χημικό αγκύριο για δομικά φορτία
Mapefix VE SF
Υφιστάμενη κατασκευήΥδροδιογκούμενη σφραγιστική πάστα

Mapeproof Swell
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ 
ΕΔΑΦΟΥΣ

... ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΣΚΑΦΗ

Ταινία από TPE
Mapeband TPE
Εποξειδική κόλλα
Adesilex PG4 και επίπαση με Quartz 0,5
Μη-υφαντό φύλλο συνδυασμένο με HDPE
Polyfond Kit Drain της Polyglass

Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα
Plastimul 
Πάστα μπεντονίτη
Mapeproof Mastic
Μπεντονιτικό ύφασμα
Mapeproof 

Δίσκοι
Mapeproof CD

Κατασκευή από σκυρόδεμα με 
Dynamon

Aυτοκόλλητη ασφαλτική πολυμερής μεμβράνη
Adesoguard προϊόν Polyglass

Αστάρι
Plastimul Primer SB

Εποξειδική κόλλα
 Adesilex PG4
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... ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΗ     
ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Ελαστικό τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών
Mapelastic Foundation
(μετά από επιπέδωση του διαφράγματος με 
ινοπλισμένο θιξοτροπικό κονίαμα)

Mapegrout 430

Υδροδιογκούμενη ράβδος μπεντονίτη 

Idrostop B25

Δοκός στέψης

Μπεντονιτικό ύφασμα 

Mapeproof

Διάφραγμα

Υδροδιογκούμενη ράβδος μπεντονίτη

Idrostop B25

Κατασκευή από σκυρόδεμα με πρόσθετο

Dynamon
Μπεντονιτικό ύφασμα

Mapeproof

Σκυρόδεμα εξυγίανσης

Με την έναρξη κάθε νέου εργοταξίου, ένα από τα αρχικά 
προβλήματα είναι η κατασκευή και η στεγάνωση των θεμελίων 
του κτηρίου έτσι ώστε μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, κάθε 
δωμάτιο που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του εδάφους 
να παραμείνει στεγνό και κατάλληλο προς χρήση από τους 
κατοίκους του.
Το αντικείμενο της στεγάνωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η 
κατασκευή πρέπει να απομονωθεί εντελώς από το νερό και όταν 
πρέπει να δημιουργηθεί ένα συνεχές και στεγανό περίβλημα 
γύρω από την υπόγεια κατασκευή.

Η Mapei προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά λύσεων για 
τη στεγάνωση νέων κατασκευών κάτω από το επίπεδο του 
εδάφους, από μπεντονιτικές μεμβράνες μέχρι προϊόντα 
τσιμεντοειδούς βάσης και ασφαλτικά γαλακτώματα. Επίσης, η 
γκάμα περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα υλικά που απαιτούνται 
όπως υλικά για τους κατασκευαστικούς και δομικούς αρμούς, 
για το σχηματισμό απόλυτα στεγανών συστημάτων, ακόμη και 
γύρω από τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις προεξοχές και 
μεταξύ των διαφόρων στοιχείων.
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ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

EN 13361
EN 13362
EN 13491
EN 15382

EN 13361
EN 13362
EN 13491
EN 15382

Mapeproof

 ▶ Μπεντονιτικό στεγανωτικό ύφασμα για κατασκευές κάτω 
από το επίπεδο του εδάφους.

 ▶ Για οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.
 ▶ Για πριν και μετά τη σκυροδέτηση.

Mapeproof CD

 ▶ Δίσκος πολυαιθυλενίου.
 ▶ Για τη μηχανική στερέωση σε οριζόντιες και κατακόρυφες 

επιφάνειες του Mapeproof και του Mapeproof LW.
 ▶ Χρήση με καρφιά και σφυρί ή με καρφωτικό.

Mapeproof Swell

 ▶ Υδροδιογκούμενο σφραγιστικό σε μορφή πάστας με 
βάση υδρόφιλο καουτσούκ, σε φύσιγγα για εφαρμογή με 
πιστόλι εξώθησης.

 ▶ Για στεγανή και ελαστική σφράγιση των  ρωγμών του  
οπλισμένου σκυροδέματος και των προκατασκευασμένων 
στοιχείων όπου υπάρχει διείσδυση νερού.

Idrostop B25

 ▶ Κορδόνι waterstop από φυσικό μπεντονίτη και πολυμερή.
 ▶ Συμπαγές, ελαστικό και σταθερό.
 ▶ Σφραγίζει τέλεια τα τοπικά κενά που πιθανό να υπάρχουν 

στη δομή του σκυροδέματος.
 ▶ Σφραγίζει τέλεια τους κατασκευαστικούς αρμούς.
 ▶ Εφαρμογή με απλή ήλωση, χωρίς πλέγμα αγκύρωσης.

Idrostop PVC BI-BE

 ▶ Waterstop από PVC για τη σφράγιση κατασκευαστικών 
αρμών.

 ▶ Για στεγάνωση κατασκευαστικών αρμών σε αστικές, 
βιομηχανικές και υδραυλικές κατασκευές.

Idrosilex

 ▶ Πρόσμικτο στεγανωτικό για τσιμεντοκονιάματα.
 ▶ Για στεγάνωση σοβάδων και στεγανωτικών 

υποστρωμάτων, υπόγειων, πισίνων, δεξαμενών, σηράγγων 
κ.λπ.

 ▶ Διατίθεται σε σκόνη και σε υγρή μορφή.

Mapeproof LW

 ▶ Μπεντονιτικό στεγανωτικό ύφασμα για κατασκευές που 
θα επιχωθούν.

 ▶ Για οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες με μέγιστη 
στάθμη υδροφόρου ορίζοντα έως 5 μέτρα.

 ▶ Για πριν και μετά τη σκυροδέτηση.

Mapeproof Mastic

 ▶ Πάστα με βάση φυσικό νατριούχο μπεντονίτη και 
πλαστικοποιητικά πρόσθετα για τη σφράγιση στοιχείων, 
που διαπερνούν τις μπεντονιτικές μεμβράνες.

 ▶ Εξαιρετική ευκολία χρήσης.
 ▶ Σφραγίζει στοιχεία που διαπερνούν τις μπεντονιτικές 

μεμβράνες (φουρκέτες ξυλοτύπων και τοπικές φωλιές 
μικρού μεγέθους στη δημιουργία αρμών διαχωρισμού 
δαπέδου-τοιχίου και για τοπικές επισκευές σε 
μπεντονιτικές μεμβράνες).

 ▶ Για τοπικές επισκευές σε μπεντονιτικές μεμβράνες.

Idrostop

 ▶ Υδρόφιλη διογκούμενη ράβδος καουτσούκ  για τη στεγάνωση 
κατασκευαστικών αρμών.

 ▶ Ειδικά σχεδιασμένη για τη δημιουργία υδατοστεγανών 
κατασκευαστικών αρμών  με αντοχή σε υδραυλική πίεση 
έως και  5 atm.

 ▶ Δεν περιέχει μπεντονίτη.
 ▶ Δημιουργεί ενεργό φράγμα στο υπό πίεση νερό (θετική και 

αρνητική).
 ▶ Για εφαρμογές σε σκυρόδεμα, μέταλλο, PVC και φυσικούς 

λίθους.
 ▶ Το Idrostop μπορεί να συγκολληθεί στο υπόστρωμα με 

Idrostop Mastic ή Mapeflex MS 45.

Idrostop Soft

 ▶ Υδρόφιλη διογκούμενη ράβδος μπετονίτη, μεγάλης 
ελαστικότητας, για τη στεγάνωση κατασκευαστικών αρμών 
ή αρμών διακοπής σκυροδέτησης.

 ▶ Εξαιρετική ελαστικότητα.
 ▶ Υψηλή ικανότητα διόγκωσης, ικανότητα πλήρωσης 

κυψελωτών φωλιών και παρακολούθησης της συρρίκνωσης 
του σκυροδέματος.

 ▶ Το Idrostop Soft συγκολλάται στο υπόστρωμα με 
Mapeflex MS 45 ή Ultrabond MS Rapid.

Mapeband TPE

 ▶ Ταινία από TPE για τη σφράγιση και την ελαστική 
στεγάνωση κατασκευαστικών αρμών που υφίστανται 
μετακινήσεις εύρους έως 5 ή 10 mm.

 ▶ Για αρμούς διαστολής σε οδικά έργα, υδραυλικές σήραγγες 
και επικαλύψεις.

Planiseal 88
(πρώην Idrosilex Pronto)

 ▶ Οσμωτικό τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο για επαφή με 
πόσιμο νερό.

 ▶ Για τη στεγάνωση δομών τοιχοποιίας και κατασκευών από 
σκυρόδεμα, θεμελίων, υπογείων, ημιυπόγειων, φρεατίων 
ανελκυστήρων, πισίνων, καναλιών και δεξαμενών νερού 
(και πόσιμου).

 ▶ Εφαρμογή με βούρτσα, σπάτουλα και ψεκασμό με μηχανή 
κονιαμάτων.
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CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

IMPERMEABILIZZAZIONE DI ELEVATO 
SPESSORE A BASE DI BITUME 

MODIFICATO CON POLIMERI

W1-CB1
C1-R2

EN 15814

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

IMPERMEABILIZZAZIONE DI ELEVATO 
SPESSORE A BASE DI BITUME 

MODIFICATO CON POLIMERI

W2B-CB2
C2B-R3

EN 15814

EN 15814

EN 15814

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

IMPERMEABILIZZAZIONE DI ELEVATO 
SPESSORE A BASE DI BITUME 

MODIFICATO CON POLIMERI

W2A-CB2
C2A-R3

EN 15814

EN 15814

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

IMPERMEABILIZZAZIONE DI ELEVATO 
SPESSORE A BASE DI BITUME 

MODIFICATO CON POLIMERI

W2A-CB2
C2A-R3

EN 15814

EN 15814

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

IMPERMEABILIZZAZIONE DI ELEVATO 
SPESSORE A BASE DI BITUME 

MODIFICATO CON POLIMERI

W2A-CB2
C2A-R3

EN 15814

EN 15814

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

EN 13969 EN 14967 EN 13967

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891EN 1504-2

Mapelastic Foundation

 ▶ Ελαστικό τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών για 
στεγάνωση.

 ▶ Για επιφάνειες από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε 
θετική ή αρνητική υδροστατική πίεση.

 ▶ Για τοίχους θεμελίωσης, χώρους στάθμευσης, 
υπόγειους χώρους, δεξαμενές, κανάλια και πισίνες.

 ▶ Εφαρμογή με ρολό και ψεκασμό.
 ▶ Για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες σε πάχος 

τουλάχιστον 2 mm.

Plastimul  
1K Super Plus

 ▶ Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα ενός συστατικού, 
με μεγάλη ελαστικότητα, με σφαιρίδια πολυστυρένιου και 
τρίμματα καουτσούκ.

 ▶ Μικρής συρρίκνωσης, ταχείας ξήρανσης και υψηλής 
καλυπτικότητας και έτοιμο προς χρήση.

 ▶ Χωρίς διαλύτες, άοσμο, οικολογικό, εύκολο στην 
εφαρμογή και ανθεκτικό στους επιθετικούς παράγοντες 
του εδάφους.

 ▶ Για στεγάνωση οριζόντιων και κάθετων επιφανειών που 
υπόκεινται σε υψηλά δυναμικά φορτία.

 ▶ Εφαρμογή με λεία ή οδοντωτή σπάτουλα και με ψεκασμό 
με περισταλτική αντλία.

Plastimul  
2K Reactive

 ▶ Ασφαλτικό γαλάκτωμα δύο συστατικών, υψηλής 
ελαστικότητας για άμεση στεγανοποίηση.

 ▶ Εφαρμογή με ψεκασμό.
 ▶ Χωρίς διαλύτες και φιλικό προς το περιβάλλον.
 ▶ Για τη στεγάνωση εξωτερικής πλευράς θεμελίων και 

τοίχων αντιστήριξης και για τη στεγάνωση κάθετων ή 
οριζόντιων μη εκτεθειμένων επιφανειών γενικώς.

Mapei  
Waterproofer 

 ▶ Στεγανωτικός παράγοντας για την παρασκευή στεγανών 
σοβάδων και κονιαμάτων κανονικής πήξης.

 ▶ Στεγάνωση υπόγειων κατασκευών.
 ▶ Ανθεκτικό σε αρνητική υδροστατική πίεση.
 ▶ Εύκολο στη χρήση.
 ▶ Σταθερό στον χρόνο.

Lamposilex

 ▶ Υδραυλικό συνδετικό υπερταχείας πήξεως και 
σκλήρυνσης για σφράγιση διαρροών νερού.

 ▶ Για σφράγιση διαρροών νερού ακόμη και υπό πίεση σε 
υπόγεια, σήραγγες, υπόγειες διαβάσεις κ.λπ.

 ▶ Για σφράγιση και στεγάνωση άκαμπτων αρμών σε 
υδραυλικές κατασκευές από σκυρόδεμα, αποχετεύσεις, 
δεξαμενές και κανάλια.

Plastimul

 ▶ Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα γενικής χρήσης, 
χωρίς διαλύτες.

 ▶ Για οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.
 ▶ Για θεμέλια, τοίχους αντιστήριξης, στρώσεις κάτω από 

κεραμίδια κ.λπ.

Plastimul 2K Plus

 ▶ Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα δύο συστατικών, 
υψηλής ελαστικότητας.

 ▶ Ταχείας ξήρανσης.
 ▶ Χωρίς διαλύτες, άοσμο, οικολογικό.
 ▶ Ανθεκτικό στους επιθετικούς παράγοντες του εδάφους.
 ▶ Για στεγάνωση οριζόντιων και κάθετων επιφανειών 

σκυροδέματος και τοιχοποιίας σε χαμηλές θερμοκρασίες ή 
με υψηλή υγρασία και λείες επιφάνειες.

 ▶ Εφαρμογή με λεία ή οδοντωτή σπάτουλα και με ψεκασμό με 
περισταλτική αντλία.

 ▶ Για σημειακή συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών για την 
προστασία της περιμετρικής στεγάνωσης.

Plastimul 2K  
Super

 ▶ Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα δύο συστατικών με 
σφαιρίδια πολυστυρένιου.

 ▶ Με χαμηλή συρρίκνωση και υψηλή καλυπτικότητα.
 ▶ Χωρίς διαλύτες, άοσμο, οικολογικό, εύκολο στην 

εφαρμογή.
 ▶ Ανθεκτικό στους επιθετικούς παράγοντες του εδάφους.
 ▶ Για στεγάνωση οριζόντιων και κατακόρυφων 

επιφανειών, σε χαμηλές θερμοκρασίες ή με υψηλή υγρασία 
σε λείες επιφάνειες.

 ▶ Εφαρμογή με λεία ή οδοντωτή σπάτουλα και με ψεκασμό 
με περισταλτική αντλία.

Planiseal 288

 ▶ Τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών για στεγάνωση 
υπόγειων κατασκευών, πισίνων και δεξαμενών.

 ▶ Στεγάνωση υπόγειων κατασκευών ακόμη και με αρνητική 
πίεση.

 ▶ Εφαρμογή με σπάτουλα, ρολό ή πινέλο.

Mapethene HT

 ▶ Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη για στεγάνωση 
υπόγειων κατασκευών.

 ▶ Κατάλληλη για τοποθέτηση σε θερμοκρασίες έως +45°C.
 ▶ Πριν την τοποθέτηση εφαρμόστε μια στρώση Mapethene 

Primer ή Mapethene Primer W.

Mapethene LT

 ▶ Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη για στεγάνωση 
υπόγειων κατασκευών.

 ▶ Κατάλληλη για τοποθέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες 
έως -5°C.

 ▶ Πριν την τοποθέτηση εφαρμόστε μια στρώση Mapethene 
Primer ή Mapethene Primer W.

Mapeproof FBT

 ▶ Συνθετική στεγανωτική μεμβράνη πλήρους συνγκόλλησης 
συνδυασμένη με μη-υφαντό φύλλο για στεγάνωση 
υπόγειων κατασκευών πριν τη σκυροδέτηση.

 ▶ Για κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες.
 ▶ Σύστημα εφαρμογής εν ψυχρώ, χωρίς χρήση θερμότητας 

ή/και φλόγας.

EN 13969 EN 14967 EN 13967
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ΜΠΑΝΙΑ και ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapelastic Turbo •
Mapelastic AquaDefense •
Mapegum WPS •
Monolastic •
Mapeband • • •
Mapeband Easy • • •
Mapeband SA • •
Mapeband PE 120 • • •
Drain Lateral •
Drain Vertical •
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
Mapegum EPX •
Mapegum EPX-T •
ΠΙΣΙΝΕΣ
Mapelastic •
Mapelastic Foundation •
Mapelastic Smart •
Mapeproof Swell •
Mapeband • •
Mapeband Easy • •
Mapeband TPE •
Drain Vertical •
ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΤΑΡΑΤΣΕΣ και ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΟΦΕΣ
Aquaflex Roof* •
Aquaflex Roof HR* •
Aquaflex Roof Plus* •
Aquaflex Roof Premium •
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapelastic Turbo •
Mapelastic AquaDefense •
Monolastic •
Mapenet 150 •
Mapetex Sel •
Mapetex 50 •
Mapeband • •
Mapeband Easy • •
Mapeband SA •
Mapeband TPE •
Drain Lateral •
Drain Vertical •
Drain Front •
Mapeslope •
Purtop Easy* •
Purtop Easy T* •

* Στεγανωτική στρώση σε εξωτερικές εκτεθειμένες επιφάνειες

ΜΠΑΝΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΠΙΣΙΝΕΣ, 
ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ και ΤΑΡΑΤΣΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Mapeproof • • • • •
Mapeproof LW • • • • •
Mapeproof Mastic • •
Mapeproof Swell • • • •
Idrostop • • •
Idrostop B25 • • • •
Idrostop Soft • • • •
Mapeband • •
Mapeband TPE •
Idrostop PVC BI-BE •
Idrosilex •
Planiseal 88 (πρώην Idrosilex Pronto) • • • •
Mapelastic Foundation • • • •
Lamposilex • • • •
Plastimul •
Plastimul 1K Super Plus •
Plastimul 2K Plus •
Plastimul 2K Super •
Plastimul 2K Reactive •
Planiseal 288 • • • •
Mapei Waterproofer • • •
Mapethene HT •
Mapethene LT •
Mapeproof FBT • • •

• Μετά από προετοιμασία του υποστρώματος με σοβά Planitop HDM Maxi.
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Τα προϊόντα MAPEI:

•  Είναι αποτέλεσμα των καινοτόμων 
εργαστηρίων Έρευνας και Ανάπτυξης 
του Ομίλου.

•  Περιέχουν ανακυκλωμένα και πολύ 
ελαφρά υλικά.

•  Έχουν μελετηθεί για τη μείωση της  
κατανάλωσης ενέργειας.

•  Παράγονται επί τόπου από 
εργοστάσια φιλικά προς το 
περιβάλλον.

Fast Track Ready, η τεχνολογία της 
MAPEI για την επιλογή των προϊόντων 
που επιτρέπουν την τοποθέτηση 
επικαλύψεων σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μειώνοντας έτσι το κόστος 
και την ενόχληση.
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Τα προϊόντα MAPEI:

•  Είναι αποτέλεσμα των καινοτόμων 
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•  Περιέχουν ανακυκλωμένα και πολύ 
ελαφρά υλικά.

•  Έχουν μελετηθεί για τη μείωση της  
κατανάλωσης ενέργειας.

•  Παράγονται επί τόπου από 
εργοστάσια φιλικά προς το 
περιβάλλον.

Fast Track Ready, η τεχνολογία της 
MAPEI για την επιλογή των προϊόντων 
που επιτρέπουν την τοποθέτηση 
επικαλύψεων σε σύντομο χρονικό 
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και την ενόχληση.
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ΕΔΡΑ 
ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Θέση Δημοσιές Ριτσώνας
Τ.Θ. 19243
34100 Χαλκίδα
Τηλ: 22620 71906
Fax: 22620 71907
Internet: www.mapei.gr
E-mail: mapeihellas@mapei.gr

ΟΛΑ OK , 
ΜΕ MAPEI


