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TARASY

BALKONY

BASENY

PEWNOŚĆ USZCZELNIENIA

Mapelastic
Turbo
SZYBKOSCHNĄCA, DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
NA BAZIE CEMENTU, DO WYKONYWANIA HYDROIZOLACJI WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ ORAZ DO POWIERZCHNIOWEJ OCHRONY BETONU.
■ elastyczna
■ do szybkiego wykonywania powłok uszczelniających,
nawet w niskiej temperaturze i na zawilgoconych podłożach
■ może być stosowana kilka godzin po deszczu
■ bardzo wydajna (1,2 kg/m2 na 1 mm grubości)
■ odporna na działanie promieniowania UV
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DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

Mapelastic
Turbo
ZAKRES STOSOWANIA
■ Szybka hydroizolacja balkonów, tarasów, basenów, dachów płaskich przed montażem
okładzin ceramicznych.
■ Szybkie uszczelnianie przeciwwodne konstrukcji betonowych, jastrychów cementowych
i starych okładzin ceramicznych, wykonywane również w niskiej temperaturze i wysokiej
wilgotności otoczenia.
GDZIE?
■ Na powierzchnie betonowe, tynki, płyty kartonowo-gipsowe, OSB, MFP,
■ Na już istniejące okładziny ceramiczne na tarasach i balkonach przed układaniem
nowej posadzki,
■ W miejscach narażonych na duże obciążenie wodą oraz wysoką i niską temperaturę.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
MAPELASTIC TURBO jest szybkoschnącą, dwuskładnikową masą uszczelniającą, na bazie
spoiw cementowych, wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatków oraz
polimerów syntetycznych w dyspersji wodnej. Produkt ten posiada wyjątkową przyczepność
do wszystkich powierzchni betonowych i jastrychów cementowych, a także do okładzin
ceramicznych, mozaiki, kamienia naturalnego i lastryko. Z powodzeniem może być stosowany
na nowych podłożach oraz na podłożach już istniejących, nawet jeżeli nie są idealnie suche.
W normalnych warunkach otoczenia montaż płytek ceramicznych na hydroizolacji wykonanej z MAPELASTIC TURBO jest możliwy już po około 4 godzinach.
MAPELASTIC TURBO to idealne rozwiązanie w trudnych warunkach pogodowych, kiedy
istnieje konieczność szybkiego wykonania hydroizolacji, a następnie ułożenia okładzin
ceramicznych. Można tego dokonać w ciągu 24 godzin przy użyciu szybkowiążącego kleju
z oferty MAPEI.
MAPELASTIC TURBO można stosować już w temperaturze od +5⁰C, na powierzchniach, które
nie są całkowicie suche oraz przy wysokiej wilgotności powietrza.
MAPELASTIC TURBO to również bardzo dobra odporność na agresję chemiczną soli
odladzających, siarczanów, chlorków i dwutlenku węgla, które zapewniają trwałość i ochronę
powierzchni w czasie oraz odporność na działanie promieni UV.
ZUŻYCIE
Ok. 2,4 kg/m² na dwie warstwy produktu
ze zbrojeniem.
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