
izolacje

MapelasticMapelastic
Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja 
przeciwwodna na bazie cementu i żywic 
syntetycznych, przeznaczona do wykonywania 
izolacji przeciwwodnych łazienek, 
kabin prysznicowych, balkonów, tarasów.

Mapegum WPSMapegum WPS
Elastyczna, gotowa do użycia płynna folia, 
o krótkim czasie schnięcia, do wykonywania 
izolacji przeciwwilgociowych 
wewnątrz budynków.

MonolasticMonolastic
Jednoskładnikowa, uszczelniająca 
i elastyczna zaprawa cementowa, 
stosowana przed montażem płytek 
ceramicznych i kamienia naturalnego jako 
zabezpieczenie pomieszczeń mokrych. 

PUNKTÓW
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32 kg

PUNKTÓW
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PUNKTÓW
27

20 kg



Mapegum WPSMapegum WPS
• Gotowa do użycia, elastyczna płynna folia
• Do izolacji przeciwwilgociowych ścian i posadzek w łazienkach, 
  prysznicach przed montażem  płytek ceramicznych 
• Szybka i łatwa aplikacja
• Nie wymaga zbrojenia
• Wysoka wytrzymałość na wydłużenie
• Opakowanie 5 kg, 10 kg, 20 kg

Mapeband WMapeband W

MapelasticMapelastic
• Izolacja przeciwwodna łazienek, kabin prysznicowych przed montażem okładzin ceramicznych
• Trwale elastyczny w każdych warunkach środowiskowych
• Możliwość nanoszenia na już istniejące okładziny ceramiczne
• Izolacja przeciwwodna płyt kartonowo-gipsowych, tynków 
  lub podkładów cementowych
• Opakowanie 16 kg, 32 kg

MonolasticMonolastic
• Zabezpieczenie przeciwwodne pomieszczeń mokrych (łazienki, natryski, toalety, pralnie, kuchnie)
• Gwarantowana trwała powłoka hydroizolacyjna przy grubości warstwy 2 mm
• Łatwa do nakładania szpachlą, wałkiem lub pędzlem, 
  na powierzchnie pionowe i poziome
• Doskonała przyczepność do podłoży betonowych, 
  murowanych, ceramicznych i marmurowych
• Opakowanie 20 kg

EN 1504-2 EN 14891

nakładanie
drugiej warstwy
po 1 godzinie

nakładanie
drugiej warstwy
po 2 godzinach

ZGODNY Z NORMĄ

WYROBY NIEPRZEPUSZCZAJĄCE
WODY W POSTACI CIEKŁEJ

PN-EN 14891

CMO2P

nakładanie
drugiej warstwy

po 4-5 godzinach

montaż płytek
po 12 godzinach*

montaż płytek
po 24 godzinach*

montaż płytek
po 24 godzinach*

EN 14891

ZGODNY Z NORMĄ

WYROBY NIEPRZEPUSZCZAJĄCE
WODY W POSTACI CIEKŁEJ

PN-EN 14891

CMO1P

MANKIET USZCZELNIAJĄCY
(120x120 mm)

MANKIET USZCZELNIAJĄCY
(300x300 mm)

• Elastyczna, obustronnie wzmocniona włókniną 
  poliestrową taśma uszczelniająca 
  wraz z zestawem akcesoriów: mankiety, 
  narożniki wewnętrzne i zewnętrzne
• Do wodochronnego zabezpieczania krawędzi 
  i naroży pomiędzy ścianami oraz pomiędzy ścianą a podłogą, 
  szczelin dylatacyjnych oraz styku podłoża z elementami przejściowymi 
  (rury instalacji wodnej i kanalizacyjnej) przed wykonaniem 
  powłok uszczelniających
• Do uszczelniania elementów odwodnień liniowych oraz 
  połączeń między materiałami o różnej rozszerzalności termicznej
• Wodoszczelna, odporna na alkalia i działanie temperatury 
  w zakresie od –30ºC do +90ºC, wyjątkowo łatwa w montażu

NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY
WEWNĘTRZNY

NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY
ZEWNĘTRZNYTAŚMA USZCZELNIAJĄCA

PUNKTÓW
36

32 kg

PUNKTÓW
26

* w temp. +23ºC i wilgotności względnej 50%

PUNKTÓW
27

20 kg


