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Mapelastic
WZMOCNIONA WŁÓKNAMI, DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
NA BAZIE CEMENTU, DO WYKONYWANIA USZCZELNIEŃ PRZECIWWODNYCH 
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ ORAZ DO POWIERZCHNIOWEJ OCHRONY 
KONSTRUKCJI BETONOWYCH PRZED AGRESYWNYM DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW 
ŚRODOWISKOWYCH.

■ elastyczna 
■ zachowuje zdolność mostkowania pęknięć w podłożu nawet przy -20⁰C
■ ponad 300 milionów m2 skutecznie zaizolowanych powierzchni
■ zabezpiecza przed wnikaniem CO₂ (karbonatyzacją) przez 50 lat
■ odporna na działanie siarczanów, chlorków i promieniowania UV
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Mapelastic

ZAKRES STOSOWANIA
■ Wykonywanie izolacji przeciwwodnej przed układaniem okładzin ceramicznych, 
 kamiennych i mozaiki wewnątrz oraz na zewnątrz budynków w łazienkach, kabinach 
 prysznicowych, basenach, na balkonach, tarasach itp. 
■ Uszczelnianie zbiorników betonowych przeznaczonych do magazynowania wody, także 
 pitnej.
■ Powierzchowna ochrona betonowych słupów oraz belek stropowych przed karbonatyzacją. 

GDZIE?
■ Na zewnątrz i wewnątrz budynków,
■ Na już istniejące okładziny z płytek ceramicznych i kamienia,
■ W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych,
■ Na powierzchniach betonowych, tynkach, płytach kartonowo-gipsowych, OSB, MFP. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
MAPELASTIC jest dwuskładnikową masą uszczelniającą, na bazie spoiw cementowych, 
wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatków oraz polimerów 
syntetycznych w dyspersji wodnej. Konsystencja MAPELASTIC pozwala na łatwe nakładanie 
produktu również na powierzchniach pionowych w warstwie o grubości do 2 mm w jednym 
cyklu roboczym. Materiał doskonale przylega do wszystkich powierzchni betonowych, 
murowych, ceramicznych oraz marmurowych.
MAPELASTIC pozostaje trwale elastyczny w każdych warunkach środowiskowych, a jego 
wysoka odporność na działanie soli odladzających, siarczanów, chlorków, dwutlenku 
węgla oraz odporność na promieniowanie UV, gwarantują powierzchniom skuteczne 
zabezpieczenie i trwałość w czasie i w różnych warunkach klimatycznych.
MAPELASTIC to sprawdzony produkt, który od ponad 30 lat jest obecny na rynku i chroni 
ponad 300 milionów m² zaizolowanych powierzchni.

ZUŻYCIE: 
Przy metodzie ręcznej: ok. 1,7 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.
Przy metodzie natryskowej: ok. 2,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.
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