LINIA
PURTOP EASY
PROSTE W APLIKACJI
GOTOWE DO UŻYCIA
HYDROIZOLACYJNE
MEMBRANY POLIURETANOWE

LINIA PURTOP EASY
GOTOWE DO UŻYCIA, POLIURETANOWE PRODUKTY
DO WYKONYWANIA W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB
HYDROIZOLACJI BALKONÓW,
TARASÓW I ZBIORNIKÓW.
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LINIA
PURTOP EASY
Ochrona
i hydroizolacja
Grupa MAPEI, która zawsze z uwagą śledziła trendy
rynkowe i wymagania klientów, stale wykorzystuje swoje
zasoby do poszukiwania nowych technologii w zakresie
ochrony i hydroizolacji konstrukcji.
W swoich formułach MAPEI łączy jakość, nowoczesną
technologię, bezpieczeństwo i trwałość produktów
z łatwością, wszechstronnością i szybkością aplikacji.
Gwarantuje to satysfakcję zarówno klientów, jak
i wykonawców.
W zakresie rozwiązań do hydroizolacji balkonów, tarasów
i zbiorników firma MAPEI wprowadziła linię Purtop
Easy, gotowych do użycia żywic poliuretanowych do
wykonywania bezspoinowych hydroizolacji powłokowych
w jednej warstwie.
Wysoka elastyczność oraz doskonała przyczepność tych
produktów do podłoży sprawiają, że idealnie nadają się do
zastosowania zarówno na nowych nawierzchniach, jak i na
już istniejących posadzkach, momentalnie zapewniając
całkowite uszczelnienie.
Dzięki swoim właściwościom produkty mogą być
nakładane różnymi technikami w zależności od preferencji
wykonawców: pacą lub natryskowo.
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Zbiorniki na wodę pitną

Zniszczona powierzchnia tarasu

Balkon z już istniejącą
posadzką ceramiczną
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Powierzchnia dachu płaskiego

Łatwa w aplikacji
hydroizolacja

Łatwość i wszechstronność zastosowania to główne zalety produktów
z linii Purtop Easy, składającej się z trzech płynnych membran
poliuretanowych:
• Purtop Easy
• Purtop Easy T
• Purtop Easy DW
Membrany stanowią rozwiązanie łączące hydroizolację oraz
warstwę użytkową do stosowania na balkonach, tarasach, dachach
i powierzchniach, po których można chodzić. Produkty z tej linii
doskonale sprawdzają się przy wykonywaniu hydroizolacji zbiorników
na wodę pitną.
Produkty z linii Purtop Easy można stosować zarówno na nowych,
jak i już istniejących podłożach w szerokim spektrum zastosowań.
Z powodzeniem można je stosować na różnych typach podłoża,
takich jak podłoża i jastrychy cementowe, już istniejące posadzki
z płytek, podłoża bitumiczne i metalowe, a następnie aplikować
według preferencji różnymi technikami: pacą lub natryskowo.
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Linia
Purtop Easy

Linia Purtop Easy składa się z trzech różnych rodzajów membran.

PURTOP EASY
Jednoskładnikowa,
PN-EN 14891
PN-EN 1504-2
elastyczna membrana
poliuretanowa z barwnym wykończeniem
lub warstwa do hydroizolacji nowych i już
istniejących nawierzchni balkonów, tarasów,
dachów i powierzchni, po których można
chodzić.

PURTOP EASY T
Jednoskładnikowa, przezroczysta,
elastyczna membrana poliuretanowa
do hydroizolacji już istniejących
nawierzchni tarasów i balkonów,
dachów płaskich i stref dla ruchu
pieszego.

PURTOP EASY DW
Dwuskładnikowa, elastyczna
PN-EN 1504-2
membrana poliuretanowa
do uszczelniania przeciwwodnego
nowych oraz już istniejących
zbiorników na wodę pitną.
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Zalety
produktów z linii Purtop Easy
Niezwykle elastyczne i wytrzymałe membrany z linii Purtop Easy
to prosta i szybka aplikacja przy użyciu pędzla, wałka, pacy lub
natyskowo zarówno na powierzchnie poziome, jak i pionowe. Co
więcej, Purtop Easy można nakładać w zaledwie jednej warstwie
po dodaniu Purtop ADY, który przyspiesza schnięcie powłoki
Purtop Easy. Wszystkie membrany posiadają wysokie parametry
mechaniczne, które pozostają niezmienne nawet w niskiej
temperaturze (do -40ºC). Po nałożeniu membrany gwaratnują
całkowitą szczelność konstrukcji, również w obecności stojącej wody.
Membrany są odporne na przerastanie korzeniami, odpowiednie
do kontaktu z wodą pitną i odporne na ruch pieszy.
Ponadto są odporne na promieniowanie UV, zwłaszcza alifatyczna
powłoka Purtop Easy T.

ODPORNY NA NISKĄ
I WYSOKĄ TEMPERATURĘ
(od -40°C do +80°C)

ODPORNY NA
PROMIENIOWANIE UV

CAŁKOWICIE
NIEPRZEPUSZCZALNY
DLA WODY

ODPORNY NA
PRZEBICIE
KORZENIAMI

PRODUKTY
Z OZNAKOWANIEM CE

WYTYCZNE
ZGODNIE Z ETA

DOSKONAŁA I PEŁNA
PRZYCZEPNOŚĆ
DO PODŁOŻA

ODPORNY
NA STOJĄCĄ WODĘ

ODPORNY
NA RUCH PIESZY
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Aplikacja i układ warstw
Purtop Easy
Purtop Easy można stosować do hydroizolacji nowych powierzchni
i konstrukcji, ale także do wykonania nowej warstwy hydroizolacji
na już istniejących powierzchniach, bez konieczności usuwania
posadzki.
Purtop Easy może być powłoką wykończeniową lub można nałożyć
na niego nową powłokę zewnętrzną.

Nowe konstrukcje
Mapecoat PU 20 N

Purtop Easy
Primer PU Fast
lub Primer EP4 Fast
Podłoże cementowe

Istniejące posadzki ceramiczne
Mapecoat PU 20 N
Purtop Easy
Primer SN +
Quarzo 0,5
Istniejąca posadzka
ceramiczna
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Nowe konstrukcje

Płytki
Keralastic/
Kerapoxy Adhesive/
Kerabond + Isolastic
Purtop Easy
Primer PU Fast
lub Primer EP4 Fast
Podłoże cementowe

Istniejące posadzki ceramiczne

Płytki
Keralastic/
Kerapoxy Adhesive/
Kerabond + Isolastic
Purtop Easy
Primer SN +
Quarzo 0,5
Istniejąca posadzka
ceramiczna
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Aplikacja i układ warstw
Purtop Easy

1. Przygotowanie podłoża
Po sprawdzeniu i oczyszczeniu podłoża, na którym będzie
wykonywana hydroizolacja, konieczne jest jego zagruntowanie
odpowiednim preparatem. Wybór podkładu gruntującego zależy od
rodzaju podłoża.
Podłoża
cementowe

Stare pokrycia
bitumiczne

Podłoża
metalowe

Istniejące
podłoża z płytek

Primer SN
Primer PU Fast
Primer EP4 Fast

Mapecoat
I 600 W

Mapedeck
Primer 200

Primer SN

(rozcieńczony 1:1 wodą)

2. Nakładanie membrany hydroizolacyjnej
Po wyschnięciu warstwy gruntu nałożyć pacą lub wałkiem dwie
warstwy Purtop Easy z wtopioną pomiędzy nie siatką z włókna
szklanego Mapetex FG.
Alternatywnie można dodać domieszkę Purtop ADY, która umożliwia
nałożenie Purtop Easy w jednej warstwie. Ostateczna grubość
powłoki nie może być mniejsza niż 1,2 mm.
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3. Warstwa wykończeniowa
Gdy wymagane jest barwne, trwałe wykończenie lub powłoka
antypoślizgowa, Purtop Easy należy pokryć w ciągu 24-48 godzin
od jego nałożenia Mapecoat PU 20N ‒ dwuskładnikową, alifatyczną
poliuretanową powłoką nawierzchniową, w co najmniej dwóch
warstwach.
Aby uzyskać powłokę antypoślizgową, do Mapecoat PU 20N dodać
Mapecoat Filler w fazie mieszania.
Jeśli warstwą wierzchnią mają być płytki, można użyć kleju
epoksydowo-poliuretanowego Keralastic, kleju epoksydowego
Kerapoxy
Adhesive
lub
kleju
cementowego
Kerabond
zmieszanego z Isolastic.
W przypadku stosowania kleju cementowego Kerabond należy
na już wyschniętej warstwie Purtop Easy, naniesionej na grubość
1,2 mm, rozprowadzić cienką warstwę Purtop Easy i na jeszcze
świeżej powłoce wykonać posypkę z piasku Quarzo 0,5.
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Aplikacja i układ warstw
Purtop Easy T
Purtop Easy T jest przezroczystą powłoką do wykonywania
hydroizolacji już istniejących okładzin balkonów i tarasów, bez
wpływu na ich pierwotne, estetyczne wykończenie.

Istniejące powierzchnie balkonów i tarasów

Purtop Easy T
Purtop Easy T Primer
Istniejąca posadzka
z płytek ceramicznych

1. Przygotowanie podłoża
Należy sprawdzić, czy powłoka dobrze przylega do podłoża i nie ma
na niej rys i pęknięć. Namoczyć czystą, suchą szmatkę preparatem
gruntującym Purtop Easy T Primer i przetrzeć powierzchnię, na
którą będzie nakładana membrana.

2. Nakładanie membrany hydroizolacyjnej
Pacą, wałkiem lub pędzlem nałożyć Purtop Easy T w dwóch
warstwach na całą izolowaną powierzchnię, aż do osiągnięcia
końcowej grubości 1 mm.
Aby uzyskać powierzchnię antypoślizgową, należy wykonać posypkę
z drobnoziarnistego piasku kwarcowego, następnie nabrać na wałek
niewielką ilość preparatu do hydroizolacji i rozprowadzić na całej
powierzchni.
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Aplikacja i układ warstw
Purtop Easy DW
Purtop Easy DW to produkt przeznaczony do hydroizolacji
betonowych lub metalowych zbiorników. Produkt nadaje się do
kontaktu z wodą pitną.

Nowe lub istniejące zbiorniki

Purtop Easy DW
Primer SN + Quarzo 0,5
Faseta
Podłoże betonowe

1. Przygotowanie podłoża
Podłoże należy przygotować tak samo, jak przed nakładaniem
Purtop Easy, dobierając właściwy preparat gruntujący w zależności
od typu podłoża.

2. Nakładanie membrany hydroizolacyjnej
Wymieszać dwa składniki Purtop Easy DW, nałożyć dwie warstwy
produktu pacą lub wałkiem: ostateczna grubość warstwy powinna
wynieść 2 mm.
Od nałożenia drugiej warstwy Purtop Easy DW należy odczekać
co najmniej 10 dni, zanim zbiornik zostanie oddany do użytkowania.
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Produkty Purtop Easy
certyfikowana jakość
Membrany z linii Purtop Easy spełniają wymagania zgodnie
z aktualnie obowiązującymi europejskimi normami. Ponadto
zostały poddane surowym testom w celu uzyskania specjalnych
certyfikatów, takich jak ETAG 005, przydatności do kontaktu
z wodą pitną, odporności na przebicie korzeniami, a także
oznakowanie CE.
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Projekty z użyciem produktów
z linii Purtop Easy
Hydroizolacja balkonu i tarasu z użyciem produktów
Purtop Easy – Magenta (Mediolan)
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Projekty z użyciem produktów
z linii Purtop Easy
Renowacja powłoki hydroizlacyjnej na tarasie przy użyciu
Purtop Easy – Mediolan
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Wykonywanie hydroizolacji tarasu z użyciem produktów
Purtop Easy – realizacja w Mediolanie
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Projekty z użyciem produktów
z linii Purtop Easy
Hydroiolacja dachu płaskiego z użyciem Purtop Easy
– realizacja w Katanii
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Hydroizolacja prywatnego tarasu z użyciem produktów
Purtop Easy – realizacja w Mesynie
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Projekty z użyciem produktów
z linii Purtop Easy
Odbudowa powłoki hydroizolacyjnej z użyciem
Purtop Easy – Novi Ligure (prowincja Alessandria)
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Odnawianie powłoki hydroizolacyjnej na balkonie z użyciem
Purtop Easy T – Mediolan
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Projekty z użyciem produktów
z linii Purtop Easy
Odnawianie powłoki hydroizolacyjnej na balkonie z użyciem
Purtop Easy T – Kolumbia
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Odbudowa powłoki hydroizolacyjnej zbiornika
do magazynowania wody pitnej z użyciem Purtop Easy DW
– Ali di Dolo (Wenecja)
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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
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