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MAPETHENE LEMEZEK.

ÖNTAPADÓ BITUMENES LEMEZEK NAGY 

HATÉKONYSÁGÚ VÍZ ÉS RADON GÁZ ELLENI 

VÉDELEMRE.
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MAPETHENE 
RANGE
Tovább tartó és 
biztonságosabb védelem

A mélyépítési építőipari piac trendjei egyre inkább  
a szerkezetek jobb és tartósabb védelmi és vízszigetelési 
megoldásait igényli, a működési költségek csökkentése 
és az utólagos karbantartási munkák minimalizálása 
érdekében.

A Mapei Csoport mindig nagy figyelemmel kíséri  
a piaci trendeket, ügyfelei által kifejezett igényeket és a 
legkritikusabb szerkezetek védelmét és megőrzését segítő 
csúcstechnológiák kutatását. A legjobb megoldásoknak 
hatékonynak, biztonságosnak, tartósnak és egyszerűnek 
kell lenniük, mind az ágazat szakemberei, mind  
a végfelhasználók számára.

Ez vezette a Mapei-t, hogy bevezesse a Mapethene 
termékcsaládot a földalatti szerkezetek vízszigetelési 
megoldásainak sorába. Egy innovatív öntapadó-lemezes 
rendszer, amely kiegészíti és tökéletesíti a már meglévő 
vízszigetelő rendszereit, mint például a Mapeproof,  
a Plastimul és a Mapelastic Foundation.

Napról napra, a Mapei K+F laboratóriumai elkötelezettek 
a termékek és ipari folyamatok innovációja iránt annak 
érdekében, hogy egyedi technológiákat szállítson, 
amelyek fejlesztik és egyszerűsítik partnereink munkáját.
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Vízszigetelés  
egyszerűen

A Mapethene termékcsalád fő alkalmazási területe a betonból és 
téglából/falazóblokkból épített szerkezetek, alépítmények, pincék, 
földalatti parkolók és általában a föld alatti vízszintes és függőleges 
felületek védelme. Állandó gátként működik a talajban lévő víz, pára 
és gáz (radon és metán) ellen.

Párazáró réteg

Víz-, radon-,  
és metánzáró  
réteg

Pincefalak  
vízszigetelése
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A Mapethene lemezek 
felépítése

A Mapethene termékcsalád öntapadó-bitumenes lemezei kereszt- 
laminált, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) fóliából valamint bitumen 
és speciális SBS polimereket tartalmazó vegyületből készül.

A Mapethene lemezek műszaki jellemzői

• Tökéletes tapadás az aljzatokhoz
• Képesek felszívni és áthidalni 

az üzem közben fellépő kisebb 
deformációkat

• Rugalmasság alacsony 
hőmérsékleten

• Öntömítő képesség átjukasztás 
esetén (kevesebb mint 2 mm 
átmérőjű fém tárgy)

• Garantált és egyenletes vastagság 
1,5 mm

• Vízhatlan 8 bár pozitív oldali 
víznyomásig 

• Alkalmazató alacsony (-5°C) és 
magas (+45°C) hőmérsékleten

• Hosszú élettartam
• Kompatibilis más Mapei 

alépítményszigetelési 
rendszerekkel

Kereszt-laminált
HDPE 

Bitumenes
keverék

Lehúzható  
védőfólia
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Hidegen öntapadó tulajdonságú 
Mapethene lemezek

A Mapethene lemezek 
közelebbről nézve

Hidegragasztás

A Mapethene lemezek hidegen alkalmazhatók az aljzatokra, a lemezt 
alkotó lágy gumi és SBS-bitumen vegyületnek (sztirol-butadién-
sztirol) köszönhetően; a tapadást tovább javítja a megfelelő alapozó 
(alapozó) használata.

Mapethene
lemez

Beton  
aljzat

Mapethene
alapozó
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A Mapethene lemezek 
közelebbről nézve

Repedés-áthidalás

A Mapethene termékcsalád lemezeinek előállításához használt 
lágy vegyület azt jelenti, hogy képesek behatolni és áthidalni a 
betonszerkezetekben megjelenő apró repedéseket. Szilárdságát, 
ezen kívül a keresztlaminált HDPE fólia biztosítja.

Repedések

Repedések

Mapethene 
lemez

Szerkezet

Szerkezet

Cementes 
aljzat

Cementes 
aljzat
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A Mapethene lemez szakítószilárdsági és nyúlási vizsgálata.

Szakítószilárdság és szakadási nyúlás

A laboratóriumi vizsgálatok igazolják a Mapethene termékcsalád  
lemezeinek kiváló fizikai és mechanikai tulajdonságait, összehason-
lítva a hagyományos bitumenes és szintetikus lemezekkel.
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A Mapethene lemezek  
előnyei

A Mapethene termékcsalád sokoldalú termékrendszer, amelyet 
részben olyan szakkivitelezők alkalmaznak, akik általában  
hagyományos bitumenes lemezeket használnak, valamint olyan 
szakembereknek, akik más típusú termékekkel dolgoznak.
A Mapethene termékcsalád használata számos előnnyel jár: 

NINCS NYÍLT LÁNG 
NINCS OLDÓSZER
KEVÉSBÉ KÁROS A KÖRNYEZETRE
BIZTONSÁGOSABB

GYORS ÉS EGYSZERŰ ALKALMAZÁS
A BEÉPÍTÉS PILLANATÁTÓL VÍZSZIGETELŐ
VÍZHATLAN CSATALKOZÁS AZ ÁTLAPOLÓ SÁVNAK 
KÖSZÖNHETŐEN

ALACSONYABB SÚLY ÉS ÁLLANDÓ VASTAGSÁG 
NAGYON JÓ KEZELHETŐSÉG
ELŐREGYÁRTOTT ÖNTAPADÓ LEMEZEK

VÍZ ÉS PÁRAZÁRÓ
SZAKADÁS ESETÉN SEM TUD A VÍZ ÁTHATOLNI
RUGALMAS ÉS KÖNNYEN FORMÁLHATÓ

GÁTOLJA A FELSZÁLLÓ GÁZOKAT ÉS METÁNT
VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBEN ELLENÁLLÓ

EGÉSZ ÉVBEN ALKALMAZHATÓ:
• MAPETHENE HT MELEG IDŐBEN 
• MAPETHENE LT MELEG IDŐBEN
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The Mapethene rendszer

A Aljzat
B Mapethene Primer - Mapethene Primer W 
C Mapethene HT lemez - Mapethene LT lemez 

AA
BB

CC

A Mapethene lemezek 
alkalmazása

A Mapethene termékcsalád speciális alapozókból és öntapadó 
lemezekből áll. Rendkívül könnyen alkalmazhatók, mivel nincs 
szükség lángolvasztásra, tapadóerejének és a speciális alapozóknak 
köszönhetően tökéletesen tapadnak az aljzatokhoz. Mindezek a 
tulajdonságok lehetővé teszik a gyors kivitelezést és a maximális 
biztonságot.
A rendszer annyira egyszerűen alkalmazható, hogy mindig biztos 
lehet benne, hogy kiváló eredményt ér el.
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1. Aljzat előkészítése

Az aljzat előírt elkészítése után (lásd az egyes termékekre vonatkozó 
műszaki adatlapot) hordja fel a Mapethene Primer W vagy a 
Mapethene Primer egykomponensű oldószermentes bitumenes 
alapozót.
Válassza ki a legmegfelelőbb alapozót az alkalmazandó lemez típusa 
és a kivitelezés időpontjában lévő környezeti hőmérséklet szerint.  
A Mapethene Primer W és a Mapethene Primer folyékony állagúak, 
így könnyen alkalmazhatók lapos ecsettel vagy hengerrel.

2. Vízszigetelés 

Az aljzat kellősítése után folytassa a munkát a Mapethene LT vagy 
Mapethene HT lemez alkalmazásával:

• távolítsa el a védőfóliát körülbelül 30 cm-en
• illessze a lemeztt a felhelyezés irányába
• hordja fel a lemezt az aljzatra; kezdje a legmagasabb ponttól, 

amikor a lemezeket függőleges felületen alkalmazza
• fokozatosan távolítsa el a védőfóliát úgy, hogy a lemez 

egyenletesen tapadjon az aljzathoz.

Minden lemezcsatlakozást legalább 5 cm-es átlapolással készítsen.  
A lemezcsatlakozások vízhatlanságát tovább növeli a lemez felső  
széle mentén lévő vulkanizált öntapadó sáv. Folytassa a lemez felhor-
dását oly módon, hogy a már felvitt lemez HDPE fóliájára rásimítja. 
Távolítsa el a védőfóliát az átlapoló sávról, és folytassa a csatlakozó 
lemez felhordásával.

Fontos: győződjön meg arról, hogy a lemezek illesztései 
egymásra vannak helyezve, és alaposan hengerelje át  
az átfedéseket egy gumihengerrel.

A Mapethene lemezek  
alkalmazása
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Oldószer-mentes bitumenes alapozó

Szigetelőlemez, magas hőmérsékleten 
történő kivitelezéshez +45°C-ig

Egy-komponensű alapozó alacsony 
hőmérsékleten történő szigeteléshez

Szigetelőlemez, alacsony hőmérsékleten 
történő kivitelezéshez -5°C-ig

Mapethene HT

Mapethene Primer

Mapethene LT

Mapethene Primer W

A Mapethene lemezek szakszerű 
alkalmazásának fontos lépései
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MAPEI KFT.
2040 Budaörs
Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
Fax: +36 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu

EVERYTHING’S OK 
WITH MAPEI
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