
Kim demiş ETICS dayanıklı değil diye?
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9 Mapetherm
Flex RP
ISI YALITIM ÜRÜNLERİ

Isı yalıtımı

BioBlock® teknolojisi 
sayesinde küf ve 

yosun oluşumuna karşı 
mükemmel dayanım

Küçük cam 
küreciklerinin 
kullanılması 

sayesinde düşük 
yogunluk

Hızlı priz alan duvar ve zemin 
kaplamalarının belirlenmesinde 
kullanılan üstün MAPEI 
teknolojisi

Mapetherm
          Flex RP
Mapetherm
          Flex RP

Taş binaların korunması hala daha tekstürlü boya ve 
kaplama ürünleriyle sağlansa da ıs yalıtım sistemleri son 
zamanlarda son derece yaygınlaşmış durumda. Ayrıca 
ısı yalıtım sistemleri kötü hava koşullarından koruma 
sağlamasının yanında; CO2 emisyonunu arttıran ve maddi 
olarak kayıplara yol açan enerji kayıplarının da önüne 
geçmektedir. Diğer taraftan, bu tarz ısı yalıtım sistemlerinin 
zaman içerisinde bakımlarının yapılması gerekmektedir. 
En kötü durumda, sistemin tamamen kaldırılıp tekrardan 
yapılması gerekmektedir. 

Tehlike ve hasarların çok geç olmadan fark edildiği 
durumlarda; teknolojik olarak gelişmiş ürünlerin 
kullanımıyla, sistemdeki hasarların tamiratları yapılabilir. 
Tamiratlar, tecrübeli ve yetkin ustalar tarafından yapıldığı 
takdirde; uzun ömürlü, sağlam ve çok daha ekonomik bir 
uygulama elde edilebilir. 

Bu bağlamda, MAPEI’nin geniş ürün yelpazesinde yer alan 
Mapetherm Flex RP ürünü; seçkin ve çok yönlü karakteri 
sayesinde etkili ve estetik olarak tamirat ve onarım 
işlemlerinde kullanılabilir.  MAPEI Yapı Kimyasalları A.Ş.
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Mapetherm Flex RP mükemmel elastikiyete sahip, küf 
ve yosunların biyolojik saldırılarına karşı dayanıklı; 
hazır karışımlı çimento içermeyen tesviye bileşenidir.

Mapetherm Flex RP yalıtım sistemleri ve/veya mikro çat-
laklar içeren sıvaların hasarlı bölgelerinin tamiratında ve 
yalıtım levhaları üzerine donatılı sıyırma katı uygulamala-
rında kullanılmak üzere mükemmel bir üründür. 

Mapetherm Flex RP ürünü MAPEI AR-GE laboratuvarla-
rında geliştirilmiştir ve aşağıda sıralanan özelliklere sa-
hiptir.

Mapetherm Flex RP farklı ihtiyaç ve kullanım amaçlarına hitap 
eden iki farklı tanecik boyutuna sahip versiyonda sunulmaktadır. 
İçerdiği tanecik boyutu olarak 0.5 mm ve 1.5 mm seçenekleri 
mevcuttur.

1.5 mm TANECİK BOYUTU:
Özellikle imalatın hızlı bir şekilde yapılması istenen durumlarda; 
duvar ve yalıtım panelleri üzerine Mapetherm Net donatı filesi 
ile donatılı tesviye katmanları oluşturmak için ideal bir üründür. 
Uygulama öncesinde astar ya da kür malzemesi kullanımına 
gerek yoktur. İyi bir aderans sağlamış ısı yalıtım sistemlerinin 
tamiratı için de önerilmektedir. 

0.5 mm TANECİK BOYUTU:
Dış mekân uygulamaları için, tekstürlü son kat ürünleriyle 
birlikte kullanımı; Mapetherm sistemi için idealdir. İç mekân 
uygulamaları için; mikro çatlaklar içeren ve düzgün olmayan 
duvarların tesviye işlemleri için kullanımı ideal bir üründür. İhtiyaç 
duyulduğu takdirde; Elastocolor Net  filesi ile birlikte kullanılarak 
çatlaklı alanlarda donatılı tesviye katmanı olarak da uygulanabilir. YÜKSEK DARBE DAYANIMI

elastik yapısı sayesinde  
darbelere dayanıklı;

YÜKSEK ESNEKLİK
yenilikçi reçinelerin kullanımı sayesinde 
yüksek esneklik;

YÜKSEK YAPIŞMA MUKAVEMETİ
Mapetherm Flex RP, sağlam, alt yüzeye iyi 
aderans sağlamış ve kapiler neme maruz 
kalmayan yalıtım panelleri, eski ve yeni 
sıvalar, organik ve çimento esaslı tesviye 
bileşenleri, boya ve kaplamalara mükemmel 
aderans sağlar; 

KÜF VE YOSUNLARA KARŞI  
YÜKSEK DAYANIM
BioBlock® teknolojisi sayesinde  
küf ve yosunlara karşı yüksek dayanım;

RENKLENDİRİLEBİLİR
ColorMap® otomatik renklendirme sistemi 
sayesinde renklendirilebilir.

Mapetherm Flex RP

SON KAT UYGULAMASI
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Kullanım alanları

TAMİRAT İŞLEMLERİNDE

Tek kat halinde   
Mapetherm Flex RP
uygulayınız

Mapetherm Net donatı filesini 
yerleştiriniz

Son kat Mapetherm Flex RP 
ürününü tekrar uygulayınız

Mapetherm Flex RP 0.5 mm 
üzerine rulo yardımıyla tek kat 
halinde Silancolor Paint Plus 
veya Facciata Extreme Dış 
Cephe Boyası uygulayınız

Mapetherm Flex RP 1.5 
mm üzerine mala yardımıyla 
Elastocolor Tonachino Plus 
veya Facciata Extreme Dış 
Cephe Boyası uygulayınız

1

Teknik Veriler
Ürün Kimliği

Tanecik boyutu: 0.5 mm 1.5 mm

Yoğunluk (g/m3): 1.45 1.50

Kuru katı içeriği EN ISO 3251 (%): 80 80

Kıvam: macun

Uygulama: çelik mala

Tüketim (kg/m2):
1.9 - 2.1

1 mm kalınlık için
4.0 - 5.0

 3-4 mm kalınlık için

Uygulama sıcaklığı aralığı: +5°C ila +35°C arası

Buhar difüzyonu dayanımı katsayısı 
(µ) EN ISO 7783-2: 256 250

Küf ve yosun dayanımı EN 15457: filizlenme yok

Küf dayanımı EN 15458: filizlenme yok

Mapetherm Flex RP 1.5 mm ürünü ETAG 004 sertifikalandırmasına 
sahip ITC (Institute of Construction Technologies) tesisinde; EN ISO 
7892 stanadartlarına uygun şekilde yapılan darbe dayanımı testlerinde 
maksimum dayanım değerlerini elde etmiştir.


