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TÄTSKIKTSSYSTEM FÖR
PLATTSÄTTNING

VÅTRUMSSYSTEM

TÄTSKIKTSSYSTEM

SYSTEM FÖR BADRUM

SYSTEM FÖR POOL/BASSÄNG
Mapei har kompletta branschgodkända våtrumssystem
för bostadsutrymmen eller utrymmen med motsvarande
belastning för alla typer av godkända underlag.

MAPEGUARD WP 90, WP 140 & WP 200

Mapei har en komplett uppsättning lösningar som
tar hand om renovering, skydd och plattsättning av
simbassänger. Systemen baseras på olika typer av tekniker
och är anpassade till de utmaningar som är relaterade
till design och lokala förhållanden såsom vattnets
aggressivitet mot betong och andra cementbaserade
material.

SYSTEM FÖR BALKONG & TERRASS

Mapei foilebaserade tätskiktssystem Mapeguard WP
90, WP 140 och Mapeguard WP 200 för privat och
offentlig miljö. WP 90, WP 140 och Mapeguard WP
200 omfattas av ETA 15/0257 och är godkända enligt
BBV 21:1.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Mapei har en rad produkter och system som
kan användas i samband med reparation och
skydd av betong. Våra produkter är CE-märkta
och uppfyller de tekniska krav som gäller för
betongrenovering.

SYSTEM FÖR STORKÖK

Mapeguard WP 90, WP 140 och WP 200 används
på ytor som utsätts för väta och fukt i kommersiella
byggnader, i offentliga och privata bad- och
duschrum. Som vattentätande membran på
fuktkänsliga och mineraliska underlag.

FOGMASSOR

VÄTSKEBASERAT TÄTSKIKT - VT SYSTEM

Mapei System VT tätskikt är ett vätskebaserat och
rollningsbart våtrumssystem för dusch och badrum.
Mapei System VT omfattas av ETA 13/1050 och
godkänt enligt BBV 21:01 samt är CE-märkt.
Mapei System VT används på ytor som utsätts
för väta och fukt i kommersiella byggnader, i
offentliga och privata bad- och duschrum. Som
vattentätande membran på mineraliska underlag.
System VT har ett ånggenomgångsmotstånd på
min 9 200 000 s/m.

Mapei har en komplett uppsättning lösningar för
renovering, skydd och plattsättning av storkök. Systemen
baseras på olika typer av tekniker och är anpassade till
de utmaningar som är relaterade till lokala förhållanden
såsom t.ex. kemisk och termisk belastning.

