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REHABILITERING
AF FUGTIG
MURVÆRK
MapeStop
Mape-Antique 
Silancolor / Silexcolor

FUGT



42 3

System til
rehabilitering af
fugtig murværk

Kapillær stigende fugt i murede vægge er et problem, 
der viser sig som salt/kalkudfældninger, maling, der 
falder af i flager, smuldrende puds, dårligt indemiljø og 
bygningsmaterialer med lavere isoleringsegenskaber.

Som en løsning på fugtproblematik tilbyder Mapei 
produktsystemer, som er velegnede til facader, 
grundmure og kælderrum.

Stop fugten med
Mapestop injiceringsprodukter 
Mapestop - koncentreret silan- og siloksanbaseret 
mikroemulsion til injektion og dannelse af kemisk 
barriere mod kapillær stigende fugt.

Mapestop Cream - monomerisk silanbaseret 
injektionscreme til dannelse af kemisk barriere mod 
kapillær stigende fugt.
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Reparer skaderne med  
Mape-Antique affugtende 
pudssystem 
Mape-Antique er formuleret til konsolidering og 
restaurering af tegl, sten, hårde og blandet murværk, 
inklusive murværk i bygninger af historisk eller 
kunstnerisk interesse.

Produkterne i Mape-Antique-serien har fysiske og 
mekaniske egenskaber, som ligner murværk og 
pudsmørtler, der blev brugt i fortiden, og som sådan er 
de mere kompatible med alle typer original struktur. 
Samtidig har de høj mekanisk styrke og modstand mod 
aggressiv, kemisk påvirkning fra både miljøet, som fx sur 
nedbør, fryse-tø cyklusser og atmosfæriske forureninger, 
og fra indersiden af selve murværket, som fx opløselige 
salte og fugt.

Mape-Antique Rinzaffo er en grundingsmørtel, som skal 
påføres i 5 mm tykkelse på rengjort og repareret mur.

Pudsmørtlerne Mape-Antique MC/ 
Mape-Antique MC Macchina (pumpbar) skal påføres i 
minimum 20 mm tykkelse.

Finpudsmørtel Mape-Antique FC Civile kan benyttes i 
2 mm tykkelse før maling, hvis en fin overfladestruktur 
ønskes. 
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Opnå fint slutresultat med 
malingerne; Silexcolor eller 
Silancolor 
Maling og overfladebehandling af Mape-Antique
pudssystem anbefales udført med vores diffusionsåbne 
produkter fra Silexcolor- eller Silancolor-serien.
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Resultat: 
Ved at følge anvisningen, som er forklaret i instruktionen, 
så vil resultatet blive en mur-konstruktion, der er bedre 
rustet mod skadelige fugtpåvirkninger.

4

Besøg vores webside for mere 
information om produkterne, eller 
kontakt: teknisk@mapei.no


