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ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
 
+ Simbassänger, pooler och andra vattenbassänger 
 

SYSTEMBESKRIVNING 
 
Systemet består av produkter som ger en fogfri och porfri yta 
som är väl lämpat  i bassänger med permanent kontakt med 
vatten. 
 
Systemet kan läggas i tjocklekar på upp till ca. 0,5 - 2 mm, 
och ger en blank yta, normalt med slät struktur (beroende på 
applikationsteknik), som levereras i olika standardkulörer 
enligt Mapei’s färgkarta. På förfrågan kan också färger enligt 
RAL och NCS levereras. OBS: Produkten kommer gulna/ 
ändra färg i kontakt med solljus. Krämig vit och andra ljusa 
färger avskräckt använt utomhus 
 
Produkterna som används är fria från organiska 
lösningsmedel, och är praktiskt taget luktfria under 
appliceringen. Systemet säkerställer snabb installation av 
industrigolvet, och slutprodukten utgör ingen hälso- eller 
miljörisk för användaren. 

 
EGENSKAPER 
 
Systemet är lämpligt som underlag där följande krav ställs på 
golv: 
 
+ Vattentäta och fogfria ytor 
+ God slitstyrka 
+ God beständighet mot alkaliska ämnen, olja och fett 
+ Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och 
underhållsvänlighet 

 
SYSTEMUPPBYGGNAD 
 
Underlag/förbehandling 

Underlaget ska förbehandlas med slipning pga. låg 
skikttjocklek, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc. 
 
Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och 
andra cementbaserade underlag.  
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1 Porefyllning  
Mapepoxy Cem-S – sement/epoxibaserat porspackel  

Tre-komponents porspackel som appliceras med 
brett/spackel och glattas ut til en jamn yta. 
 
2 Primning 
Mapeprimer M – standard epoxi primer. 

Strös av med torr sand om intervalltiden mellom ströken är 
längre än 24 timmar (beror på användningsförhållandena).  
 
3 Toppbeläggning 
Mapewall I - färgad 

Tvåkomponents lösningsmedelsfri tixotrop epoxifärg som 
påförs med pensel, roller eller spruta i min. 2 skikt. 
 
Ingående produkter 
Fiberglass MA 119 - Pulverbunden (CSM) glasfiber 150g/m² 
Mapepoxy BI – Tvåkomponents lågviskös epoxi till 

injektering av sprickor i betong. 
Resfoam 1KM – Enkomponent polyuretanbaserat 

injekteringsmaterial för tätning av vattenläckage. 
Purgel – Enkomponent polyuretanbaserat 

injekteringsmaterial för tätning av vattenläckage. Svällande 
egenskaper efter härdning. 
 

Beskrivningstext: 
Simbassäng:  Mapecoat EP Pool 
Yta: Slät 
Tjocklek: ca 500 my, (ange) 

Forstärkning: Glasfiberarmering 

Kulör: Bassängblå 51, (ange kulör) 

Utförande enligt leverantörens anvisningar 
Tillverkare: Mapei AB  

 
ÖVRIG INFORMATION 
+ Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns 
tillgängliga på www.mapei.se 
+ Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 - Kemiska 
arbetsmiljörisker 
 

 

 
  
 

 

 
 


