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ČO JE MAPELASTIC TURBO

Mapelastic Turbo je dvojzložková, rýchloschnúca, pružná,
cementová malta s možnosťou aplikácie pri nízkych teplotách,
vhodná aj na nie celkom suché povrchy.

OBLASTI POUŽITIA

Mapelastic Turbo sa používa na izolovanie balkónov a terás.
Aplikuje sa na nové spádové potery, prípadne aj na už existujúce
dlažby pred lepením obkladových prvkov z keramiky, prírodného
kameňa alebo mozaiky.

VÝHODY
• Vhodná na použitie aj pri nízkych teplotách (min. teplota +5°C).
• Vhodná na vlhké povrchy, za predpokladu, že sú dokonale
vyzreté .
• Vhodná na inštaláciu obkladových prvkov už po 4 hodinách, pri
bežných poveternostných podmienkach, pri teplote okolo +5°C
po 24 hodinách.
• Odoláva dažďu už po niekoľkých hodinách, vrátane nízkych
teplôt a vysokého stupňa vlhkosti.
• Mapelastic Turbo je súčasťou rýchlych systémov MAPEI:
v kombinácii s lepidlami Elastorapid, Granirapid alebo
Ultralite S1 Quick a škárovacou maltou Ultracolor Plus,
umožňuje vyhotoviť hydroizoláciu, lepenie a škárovanie
obkladových prvkov vo veľmi krátkom čase.
• Mapelastic Turbo spĺňa požiadavky normy EN 14891 („Tekuté
hydroizolačné membrány na použitie pod keramické obkladové
prvky“) a normy EN 1504-2 („Systémy na povrchovú ochranu
betónu“).
• Odolná voči UV žiareniu.
• Mapelastic Turbo je kompatibilná so všetkými doplnkovými
výrobkami, používanými v hydroizolačnom systéme Mapelastic.
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SPÔSOB APLIKÁCIE

SYSTÉMY NA OCHRANU
POVRCHU BETÓNU

Skutočnou výhodou Mapelastic Turbo je rýchlosť aplikácie. Po
zmiešaní oboch zložiek vzniká ľahko spracovateľná zmes, ktorá sa
aplikuje vo dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa vystužuje sklotextilnou
mriežkou odolnou voči alkalickým vplyvom, príp. Mapenet 150
alebo Mapetex Sel.

SPOTREBA

cca. 2,4 kg/m² (platí pre dve vrstvy, vrátane vystuženia)..

VÝHODY PRE OBKLADAČOV
• Jednoduchá spracovateľnosť
• Vysoká denná produktivita
• Namiešaná zmes zostáva spracovateľná po dobu viac
ako 45 minút
• Možnosť použitia v akomkoľvek ročnom období
• Rýchly systém s výrazným skrátením čakacích dôb

PRACOVNÝ POSTUP

Zapracovanie sklotextilnej mriežky odolnej voči alkalickým vplyvom alebo
Mapenet 150 do prvej vrstvy Mapelastic Turbo

Aplikácia druhej vrstvy Mapelastic Turbo

Inštalácia keramickej dlažby s použitím cementového lepidla Granirapid

Škárovanie s cementovou maltou Ultracolor Plus
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