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5 Mapefl ex MS Crystal
Mapefl ex MS 45

Technické údaje
Specifi kace výrobku

Balení: 300 ml plastová kartuše

Barva: křišťálově průhledná

Skladování: 18 měsíců

Povrchové oschnutí: 15 minut

Vytvrzení: 3 mm/24 h

Tvrdost Shore A: 35

Modul pružnosti při 100%: 0,60 N/mm²

Přetíratelný: ano

Certifi kace:
EN15651-1 (těsnicí tmel na fasády): F-EXT-INT
EN15651-3 (těsnicí tmel na fasády): XS1
ISO11600 (mechanické vlastnosti): F 20 HM

Primer:
Primer FD na savé nebo hutné podklady vystavené 
intenzivnímu zatížení
Primer P na mnoho typů pružných podkladů

Technické údaje
Specifi kace výrobku

Balení: 300 ml plastová kartuše

Barva: bílá, 113 šedá, hnědá

Skladování: 15 měsíců

Povrchové oschnutí: 30 minut

Vytvrzení: 3 mm/24 h

Tvrdost Shore A: 36

Modul pružnosti při 100%: 0,75 N/mm²

Přetíratelný: ano

Certifi kace:
EN15651-1 (těsnicí tmel na fasády): F-EXT-INT
EN15651-4 (těsnicí tmel na podlahy): PW-EX-INT-CC
ISO11600 (mechanické vlastnosti): F 20 HM

Primer:
Primer FD  na savé nebo hutné podklady vystavené 
intenzivnímu zatížení
Primer P na mnoho typů pružných podkladů
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Technická dokumentace
Z nabídky technické oblasti můžete prohlížet 
technickou dokumentaci rozdělenou podle 
výrobkových řad a typu dokumentu.

ADHESIVES • SEALANTS • CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING

Centrála a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192/33
772 00 Olomouc
Česká republika
tel.: +420 585 201 151
fax: +420 585 201 158
e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Zděbradská 78
251 01 Říčany-Jažlovice
Česká republika
tel.: +420 323 619 911
fax: +420 323 619 919
e-mail: prodejnapraha@mapei.cz

Smluvní prodejce
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POUŽITÍ
• Pružné těsnění a lepení

• Jediný výrobek k lepení i těsnění

• Téměř neviditelné spoje

VÝHODY
• Krystalově průhledný: téměř neviditelný pro 

dokonalý estetický vzhled

• Pouze jeden výrobek k těsnění spár a lepení různých 
materiálů

• Snadné použití v interiéru i exteriéru

• Přídržnost i k vlhkým povrchům 

•  Bez zápachu, bez obsahu rozpouštědel, velmi 
nízký obsah VOC, nevyžaduje žádné označení 
nebezpečnosti

• Dlouhá skladovatelnost

• V případě potřeby přetíratelný

Pružný, hybridní těsnicí tmel a lepidlo 
i na vlhké povrchy. NA VLHKÉ POVRCHY

PRŮHLEDNOST 100%

křišťálově průhledný
(Mapefl ex MS Crystal)

matně průsvitný 
(tradiční silikon)

ŠEDÝBÍLÝ HNĚDÝ
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Pružný, hybridní, krystalově průhledný těsnicí tmel 
a lepidlo, i na vlhké povrchy.

POUŽITÍ
• Pružné těsnění a lepení

• Jediný výrobek k lepení a těsnění

VÝHODY
• Pouze jeden výrobek k těsnění spár a lepení různých 

materiálů

• Snadné použití v interiéru i exteriéru

• Přídržnost i k vlhkým povrchům

• Bez zápachu, bez obsahu rozpouštědel, velmi 
nízký obsah VOC, nevyžaduje žádné označení 
nebezpečnosti

• Dlouhá skladovatelnost

• V případě potřeby přetíratelný

 k těsnění spár a lepení různých 

Bez zápachu, bez obsahu rozpouštědel, velmi 
nízký obsah VOC, nevyžaduje žádné označení 

 k těsnění spár a lepení různých 

TĚSNÍ

TĚSNÍ

LEPÍ

LEPÍ

Znázorněné barvy jsou pouze orientační a mohou se od skutečného výrobku lišit 
z důvodu kvality tisku.


