
ZAPRAWA DO ODBUDOWY SPADKÓW I WYPEŁNIANIA 
WGŁĘBIEŃ W POKRYCIACH DACHOWYCH

MapeSlope

Naprawa dachu
         w
         szybkich  
         krokach 3333



Problemy z dachem...

Pokrycia dachowe są poddawane działaniu licznych, 

niekorzystnych zjawisk:

• niesprzyjające warunki atmosferyczne;

• promieniowanie UV;

• sezonowe zmiany temperatury;

• zastoiny wody;

które w rezultacie powodują przedwczesne starzenie 

się powłoki hydroizolacyjnej.

Wśród materiałów do hydroizolacji dachów pokrycia 

bitumiczne stanowią bez wątpienia jedno z najczęściej 

stosowanych rozwiązań.

Niestety papy bitumiczne, również te z posypką, 

ulegają przedwczesnej degradacji spowodowanej 

zastoinami wody na dachach płaskich. 

Na powierzchni dachu woda najczęściej zbiera się  

w miejscach krytycznych, którymi są:

• wpusty dachowe odwadniające;

• wgłębienia;

• punkty zmiany nachylenia.

Przywrócenie wodoodporności dachu bez usuwania  

starej powłoki hydroizolacyjnej i naprawa zastanych 

wad były wyzwaniem, przed którym stanęło MAPEI!



...typowe przykłady



SZYBKA
 łatwa w przygotowaniu i aplikacji

 szybkoschnąca

WSZECHSTRONNA
 pozwala na odbudowę i wyrównywanie różnego rodzaju podłoży (*)

 doskonała przyczepność

�ATWA
 wystarczy wymieszać proszek z wodą

  NIE TRZEBA dokonywać rozbiórki i usuwać starej powłoki 

hydroizolacyjnej i podłoża

(*)  Nadaje się na pokrycia bitumiczne, podłoża cementowe  

oraz na okładziny zewnętrzne po zastosowaniu odpowiedniego  

środka gruntującego.

Jednoskładnikowa zaprawa cementowa, stosowana 

w warstwie o grubości do 5 cm, do odbudowy 

spadków i wypełniania wgłębień w pokryciach 

dachów.

ZUŻYCIE:

ok. 1,6 kg/m² na 1 mm grubości (16 kg/m² na 1 cm).

OPAKOWANIE:

25 kg worki polietylenowe, które można zostawiać  

na placu budowy w nieosłoniętym miejscu.

MapeSlope

ZALETY
MapeSlope



11 PRZYGOTOWANIE
Usunąć zastoiny wody, oczyścić 
powierzchnię dachu a następnie  
nałożyć warstwę gruntu.

Etapy aplikacji
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2222 NAKŁADANIE
Uzupełnić wgłębienia i przywrócić 
właściwe spadki.



3333 HYDROIZOLACJA 
Pozostawić do wyschnięcia  
i nałożyć warstwę hydroizolacji,   
np. Aquaflex Roof.
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MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:
Gliwice i Barcin

mapei.pl     info@mapei.pl


