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Bentonitová tkanina se skládá ze dvou vzájemně hustě 
protkaných polypropylenových tkanin, s obsahem dvou 
vrstev přírodního bentonitu sodného v prášku.

Mapeproof je určen k:
Hydroizolaci všech podzemních betonových konstrukcí 
vystavených působení spodní vody nebo průsaků, jako např. 
parkoviště, vinárny, bazény, výtahové šachty, sklepy, apod.

Výhody
•   přídržnost k betonu po jeho vyzrání
•   jednoduchá manipulace na stavbě
•   snadná aplikace
•   přizpůsobivost všem tvarům
•   upevnění pomocí hřebíků

Způsob použití
Pokud pokládáte Mapeproof na vodorovné povrchy, 
umístěte role s přesahem spojů nejméně deset 
centimetrů a přibijte je ve spojích hřebíky po cca každých 
50 cm. Tkaninu ohněte po obvodu kolem bednění 
a připevněte na svislé plochy, jako např. na svislé stěny, 
mikropiloty, přilehlé zděné konstrukce, apod.
V případě aplikace na svislé povrchy, pokládejte tkaninu 
směrem shora a dbejte na to, aby byl zajištěn dostatečný 
přesah hydroizolační tkaniny umístěné na vodorovné 
ploše.

Dodávané balení
Role po 1,10 x 5 m, 2,5 x 22,5 m a 5 x 40 m

Bentonitová tkanina skládající se ze dvou polypropylenových tkanin Pokládka Mapeproofu před betonáží desky

Hydroizolační bentonitová tkanina
Pro konstrukce pod úrovni terénu – vodorovné i svislé povrchy

Bentonitový profil expandující vlivem vlhkosti
pro utěsnění pracovních spár

profil Idrostop B25 upevnění profilu Idrostop B25 na povrch monolitické betonové konstrukce

Idrostop B25 se skládá ze směsi bentonitu sodného 
a butylkaučuku a používá se pro utěsnění pracovních 
spár.

Idrostop B25 je určen k utěsnění:
•   betonových pracovních spár mezi základovými 

konstrukcemi
•   svislých stěn, mezi dvěma základovými deskami 

a při osazování prostupů, jako např. potrubí

Výhody
•   žádná fixující síť
•   snadná instalace
•   upevnění pomocí hřebů

Způsob použití
Povrch před osazením Idrostopu B25 očistěte od 
případných zbytků z předchozích pracovních operací.
Rozviňte profil a upevněte ho do prostoru pracovní 
spáry pomocí hřebíků, umístěných ve vzdálenosti po cca 
30 centimetrech. 
Distanční rozpěrky nesmí být od pracovní spáry v menší 
vzdálenosti než 5 cm, vzdálenost profilu od okraje 
betonové konstrukce nesmí být menší než 8 cm.

Nepoužívejte Idrostop B25 do dilatační spáry.

Balení
Krabice obsahuje 6 kotoučů po 5 metrech.

1 Bednění monolitické betonové konstrukce
2 Ocelová výztuž
3 Distanční rozpěrky
4 IDROSTOP B25
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