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NÁVODNÁVOD  NANA  POUŽITIEPOUŽITIE  

MAPESTOP KIT DIFFUSION
SYSTÉM NA VYHOTOVENIE CHEMICKEJ BARIÉRY  

PROTI KAPILÁRNEJ VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI



 Difúzor [a] Podperný držiak [b] 1 m hadička, Ø 7 mm [c]

  50 cm difúzna trubica   
 Ø 12 mm injektor [d] s vonkajším Ø 12 mm [e] Krytka [f]
  

UPOZORNENIE
Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú 
považované len za informatívne. Musia byť podporené bezchybným spracovaním 
materiálu. Z tohto dôvodu je dôležité pred vlastným spracovaním posúdiť vhodnosť 
výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípad-
né následky vyplývajúce z nesprávneho použitia spracovaného výrobku. 

Aktuálna verzia technického listu výrobku je dostupná na webovej stránke  
www.mapei.com

ZLOŽENIE SÚPRAVY ZLOŽENIE SÚPRAVY 
(Po 8 kusov z každej nižšie uvedenej položky)(Po 8 kusov z každej nižšie uvedenej položky)
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Na stene vyznačte výšku približne 15-20 
cm od úrovne podlahy, v mieste kde 
budú následne vyvŕtané otvory. 
(Obrázok 1)

Vo vyznačenej výške zakreslite miesta  
pre vyhotovenie otvorov, vo vzdialenosti 
20-25 cm od seba. 
(Obrázok 2)

Pre steny, ktorých hrúbka je menšia  
ako 50-60 cm alebo prístup je možný 
len z jednej strany, vyhotovte chemickú 
bariéru vyvŕtaním otvorov v dvoch 
radoch vo vzájomnej vzdialenosti  
10-15 cm. (Obrázok 3)

Pri hrubších stenách sa odporúča 
injektáž vyhotoviť z oboch strán.
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Ak treba, zrežte difúznu hadicu tak [e], 
aby jej dĺžka bola o 5 cm kratšia ako 
hĺbka. (Obrázok 6)

Každý otvor vyčistite stlačeným 
vzduchom tak, aby boli odstránené 
všetky prachové a voľné súčasti. 
(Obrázok 5)

Vyvŕtajte otvor do steny priemeru  
12 mm pod uhlom cca 5-10°.
(Obrázok 4)

Otvor vyvŕtajte do hĺbky 2/3 šírky steny.
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Umiestnite krytku [f] na koniec difúznej 
trubice.
(Obrázok 7)

Na opačný koniec difúznej trubice 
umiestnite injektor [d]. 
(Obrázok 8)
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Pripravený kus vložte do každého 
otvoru až po drážku injektora.  
(Obrázok 9)
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Upevnite klince ponad každý injektor  
vo vzdialenosti cca 110 cm.
(Obrázok 11)

Injektor zatlačte dlhšou stranou do 
steny. (Obrázok 10)
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Zaveste podperný držiak [b] na klinec.
(Obrázok 12)
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Zaveste difúzor na podperný držiak [b].
(Obrázok 14)

Napojte koniec hadičky [c] na difúzor 
[a]. (Obrázok 13)
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Napojte druhý koniec hadičky [c]  
k injektoru [d].
(Obrázok 15)
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Nalejte 15-19 litrov pitnej vody do 
čistej nádoby a postupne pridávajte 
Mapestop, dodávaný v 1 kg plechovke. 
Miešajte do vzniku homogénnej zmesi. 
Na miešanie použite elektrické miešacie 
zariadenie s vhodným nástavcom 
(Mapestop nepoužívajte pri teplote  
pod 0°C).
(Obrázok 16)

POZNÁMKA:
Informácie a technické vlastnosti 
ohľadom Mapestop sú uvedené  
na strane 8. 
Technický list výrobku je k dispozícii  
na www.mapei.sk. 
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Namiešanú zmes nalejte do každého 
pripraveného difúzora. [a].
(Obrázok 17)

Skontrolujte či každý difúzor obsahuje 
minimálne množstvo injektážneho 
prípravku tak, aby bolo zaistené úplné 
nasýtenie steny.  
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• Odstráňte difúzor z podperného držiaka, vyberte hadičku z injektora a 
recyklujte zmes, ktorá nevsiakla do steny. 

• Odstráňte podperné držiaky a klince zo steny. 

• Vyčkajte 24 hodín do odstránenia difúzneho systému. 

• Odstráňte pôvodnú omietku na výšku cca 50 cm od miery vzlínania. 

• Otvory vyplňte maltami z výrobkovej skupiny Mape-Antique alebo PoroMap. 

• Náradie použité na prípravu a aplikáciu Mapestop čistite s vodou. Náradie 
môže byť použité pre ďalšie aplikácie. 

• Pri aplikácií odvlhčovacích omietok ako napr. Mape-Antique alebo PoroMap, 
čakajte 3-4 týždne, aby sa zaistilo dostatočné odparenie prítomnej zostatkovej 
vlhkosti v časti nad zónou, v ktorej bola vyhotovená chemická bariéra.
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Mapestop je koncentrovaná silikónová 
mikroemulzia na báze silan-siloxanov 
na zhotovenie chemickej bariéry proti 
kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti.
Z dôvodu veľmi malých rozmerov 
častíc, ktoré sú obsahom miikroemulzie 
Mapestop (20 až 60 µm), zmes je 
schopná hlboko penetrovať do 
zavlhnutého muriva a vytvoriť účinnú 
dlhodobú vodorovnú chemickú bariéru.

Príklady použitia 
Systém je možné použiť na zastavenie  
a/alebo výrazné zníženie vzlínajúcej 
vlhkosti na častiach stavby 
umiestnených pod úrovňou terénu 
prostredníctvom kapilárnych pórov  
vo všetkých konštrukčných materiálov, 
zvlášť vhodné pri rekonštrukciách 
starších objektov. 
• Pôvodné kamenné, tehlové, tufové  

a zmiešané murivo v lagúnach  
a v prímorských oblastiach.

• Murivo s dutinami, za predpokladu,  
že bolo vopred spevnené a vyplnené 
vhodnou injektážnou zmesou ako 
napr. (Mape-Antique I, Mape-Antique 
I-15 alebo MapeWall Inject  
& Consolidate).

• Murivo na ktorom pôvodné použité 
bariéry  sú nefunkčné ako napr. 
bituménové pásy. 

• Murivo zhotovené z ľahčených 
pórobetónových prvkov.  

• Nové murivo zhotovené z plných tehál,  
nie dierovaných.

• Pôvodné murivo, vrátane objektov  
s významnou historickou a kultúrnou 
hodnotou, spadajúcich pod ochranu 
pamiatkového ústavu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Vzhľad:  tekutina  

Farba: žlto hnedá  

Obsah silan-siloxanov (%): cca 100 

Rozmer častíc (µM): 20-60

Hustota (DIN 51757) (g/cm³): 0,98

Viskozita pri +23°C (DIN 51562) 
(mPa∙s): 1-10

ÚDAJE PRE POUŽITIE 

Miešací pomer:

1 diel Mapestop 
zrieďte s 15-19 
dielmi čistej 
vody (15 až 19 l  
vody na 1 kg 
výrobku)

Konzistencia zmesi: tekutina

Farba zmesi: žlto hnedá   

Aplikačná teplota:  od 0°C do +30°C   

Stálosť zmesi:  24 hodín
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NÁVODNÁVOD  NANA  POUŽITIEPOUŽITIE  

MAPEI SK, s.r.o. 
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
Tel. +421 2 4020 4511 
www.mapei.sk
office@mapei.sk


