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REHABILITERING
AV FUKTIG
MURVERK
MapeStop
Mape-Antique 
Silancolor / Silexcolor

FUKT



2

System for
rehabilitering av
fuktig murverk

Kapillær stigende fuktighet i murvegger er et problem 
som viser seg som salt/kalkutfellinger, flassende 
maling, smuldrende puss, dårlig innemiljø og et 
bygningsmateriale med lavere isoleringsegenskaper.

Som en løsning på fuktproblematikk har Mapei 
produktsystemer som passer godt for fasader, 
grunnmurer og kjellerrom.

Stopp fukten med 
Mapestop injiseringsprodukter 
Mapestop - konsentrert silan og siloksan-basert 
mikroemulsjon for injeksjon og dannelse av kjemisk 
barriere mot kapillær stigende fuktighet.

Mapestop Cream - monomerisk silan-basert 
injeksjonskrem for dannelse av kjemisk barriere mot 
kapillær stigende fuktighet.
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Reparer skadene med 
Mape-Antique avfuktende
puss-system 
Mape-Antique er formulert for konsolidering og 
restaurering av tegl, stein, tuff og blandet murverk, 
inkludert murverk i bygninger av historisk eller 
kunstnerisk interesse.

Produktene i Mape-Antique-serien har fysiske og 
mekaniske egenskaper som ligner på murverk og 
pussmørtler brukt i fortiden, og som sådan er de mer 
kompatible med alle typer original struktur. Samtidig 
har de høy mekanisk styrke og motstand mot aggressiv 
kjemisk påvirkning fra både miljøet, som sur nedbør, 
fryse-tine sykluser, atmosfæriske forurensninger, og fra 
innsiden av  selve murverket, slik som løselige salter og 
fuktighet.

Mape-Antique Rinzaffo er en grunningsmørtel som skal 
påføres i 5 mm tykkelse på rengjort og reparert mur.

Pussmørtlene Mape-Antique MC/ 
Mape-Antique MC Macchina (pumpbar) skal påføres i 
minimum 20 mm.

Finpussmørtel Mape-Antique FC Civile kan benyttes i 
2 mm tykkelse ved ønske om en fin overflatestruktur 
før maling.

2



4

Oppnå fint sluttresultat med 
malingene; Silexcolor eller
Silancolor 
Maling og overflatebehandling av Mape-Antique 
puss-system anbefales utført med våre diffusjonsåpne 
produkter fra Silexcolor- eller Silancolor-serien. 

3

Resultat: 
Ved å følge denne anvisningen som forklart forut i 
instruksjonen, så vil resultatet bli, en mur-konstruksjon 
bedre rustet for skadelige fuktpåkjenninger.
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Besøk vår hjemmeside for mer 
informasjon om produktene, 
eller kontakt: teknisk@mapei.no





HOVEDKONTOR
MAPEI AS
Vallsetvegen 6 
2120 Sagstua
+47 62 97 20 00
post@mapei.no
mapei.no
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