
MapelasticMapelastic TurboTurbo
Dwuskładnikowa, ultraszybka, elastyczna, 
cementowa zaprawa uszczelniająca, 
zachowująca zdolność szybkiego 
wysychania, nawet w niskiej temperaturze 
i na zawilgoconych podłożach, możliwość 
stosowania w niskiej temperaturze od +5°C.

MapelasticMapelastic
Dwuskładnikowa, wzmocniona włóknami, 
cementowa zaprawa uszczelniająca, 
zachowująca zdolność mostkowania pęknięć 
(elastyczność), nawet w temperaturze -20°C, 
możliwość nanoszenia na już istniejące 
okładziny ceramiczne.

MonolasticMonolastic
Jednoskładnikowa, elastyczna 
zaprawa cementowa do wykonywania 
hydroizolacji balkonów i tarasów, 
doskonała przyczepność do podłoży 
betonowych, murowanych, ceramicznych.

izolacje

PUNKTÓW

32 kg

36
PUNKTÓW
60

36 kg

PUNKTÓW
26



Mapenet 150Mapenet 150
• Siatka z włókna szklanego 
  do zbrojenia warstw 
  izolacji przeciwwodnej
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MapelasticMapelastic
TurboTurbo

MapelasticMapelastic MonolasticMonolastic

16 kg, 32 kg

2 składniki

balkony, tarasy, baseny

do miejsc narażonych 
na wyjątkowo duże obciążenie 
wodą i temperaturą

na podłoża betonowe, murowane, 
tynki, płyty kartonowo-gipsowe, 
istniejące już okładziny ceramiczne 

ok. 60 min

brak przenikania 

1,7 kg/m²

do 2,5 mm

szpachla, natrysk

4-5 godz.

24 godz.

18 kg, 36 kg

2 składniki

balkony, tarasy, baseny

do miejsc narażonych 
na bardzo duże obciążenie wodą 
i temperaturą

na podłoża betonowe, tynki, płyty 
kartonowo-gipsowe, istniejące już 
okładziny ceramiczne 

ok. 45 min

brak przenikania

1,2 kg/m²

do 2,5 mm

szpachla, wałek, pędzel

1 godz.

4 godz.

20 kg 

1 składnik

balkony, tarasy

do miejsc narażonych na duże 
obciążenie wodą i temperaturą

na podłoża betonowe, tynki, płyty 
kartonowo-gipsowe, istniejące już 
okładziny ceramiczne 

ok. 60 min

brak przenikania

1,1 kg/m²

do 0,75 mm

szpachla, wałek, pędzel

2 godz.

24 godz.

Opakowania

Liczba składników

PRZEZNACZENIE 

WŁAŚCIWOŚCI

Czas przerobu

Wodoszczelność
(1,5 bara przez 7 dni 
ciśnienie pozytywne)

Wydajność na 1 warstwę

Mostkowanie rys

Nanoszenie

Nakładanie drugiej 
warstwy po upływie 

Montaż płytek po upływie
(w temp. +23ºC i wilgotności względnej 50%)

Spełnia wymagania
EN 1504-2 EN 14891

ZGODNY Z NORMĄ

WYROBY NIEPRZEPUSZCZAJĄCE
WODY W POSTACI CIEKŁEJ

PN-EN 14891

CMO2P
EN 1504-2 EN 14891

ZGODNY Z NORMĄ

WYROBY NIEPRZEPUSZCZAJĄCE
WODY W POSTACI CIEKŁEJ

PN-EN 14891

CMO1P
EN 14891

ZGODNY Z NORMĄ

WYROBY NIEPRZEPUSZCZAJĄCE
WODY W POSTACI CIEKŁEJ

PN-EN 14891

CMO1P
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ORYGINALNE AKCESORIA HYDROIZOLACYJNE MAPEI
Mapeband WMapeband W

• Elastyczna taśma 
  uszczelniająca
• Gotowe narożniki 
  wewnętrzne i zewnętrzne 
  oraz mankiety uszczelniające

Mapeband XLMapeband XL
• Elastyczna taśma 
  uszczelniająca 
  o szerokości 30 cm

Mapeband SAMapeband SA
• Samoprzylepna, butylowa, 
  elastyczna taśma 
  uszczelniająca


