
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Nem-szőtt polipropilén erősítésű szövet a Mapelastic 
AquaDefense (gyorsszáradású, kenhető vízszigetelés 
beltéri és kültéri felületekre), Mapegum WPS 
(kenhető vízszigetelés beltéri felületekre) és Aquaflex 
Roof felhasználásra kész folyékony rugalmas 
vízszigetelő termékcsalád kültéri munkákhoz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Mapetex 50 fekete színű, nem-szőt szövet;  
tömege 50 g/m².

A Mapetex 500 különálló, hovel hegesztett 
polipropilén szálakból készült a homogenitást 
garantáló eljárással, és különösen javasolt 
felhasználásra kész folyékony szigetelések erősítő 
szöveteként.

ELŐNYÖK
• Különleges tulajdonságainak köszönhetően, javítja 

a vízszigetelő réteg mechanikai tulajdonságait 
(ellenállóképesség, átlyukadással szembeni 
ellenállás, rugalmasság, repedés-áthidaló képesség).

• Könnyen alkalmazható: kapható egyszerűen 
használható 20 cm széles tekercsben.

• Méretállandó.

• Könnyű és könnyen kezelhető.

• Könnyen vágható.

• Bármilyen aljzat profilját felveszi.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1.   Az aljzatelőkészítést végezze a kiválasztott 

vízszigetelő vonatkozó termékismertetője szerint.

2.   Alkalmazzon egy réteg folyékony fóliát az ajánlott 
vastagságban.

3.   Óvatosan fektesse bele a Mapetex 50-et a 
folyékony fóliába amíg még nedves és nyomja 
bele simítókanállal vagy fogazott hengerrel, hogy 
teljesen beleágyazódjon.

4.   Várjon amíg a folyékony fólia teljesen megszárad.

5.   Alkalmazzon egy második réteg folyékony fóliát, 
hogy az teljesen befedje a Mapetex 50-et.

A Mapetex 50 csatlakozó tekercseit hossz- és 
keresztirányban is legalább 5 cm-es átlapolással 
fektesse.

Ha esik az első réteg folyékony fólia felhordása után, 
győződjön meg arról, hogy a Mapetex 50 teljesen 
megszáradt mielőtt a második réteg folyékony fóliát 
alkalmazza.

KISZERELÉS
A Mapetex 50 kapható:
– 20 cm x 25 m-es tekercs;
– 100 cm x 25 m-es tekercs.
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Nem-szőtt, (50 g/m² 
tömegű) polipropilén 
szövet vízszigetelő 
rétegek megerősítésére



ELTARTHATÓ
Száraz, fedett helyen.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS 
SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK
Mapetex 50 egy termék, amelyhez a 
jelenlegi európai szabályozásnak (Reg. 
1906/2007/CE-Reach) megfelelően nem 
szükséges biztonsági adatlap készítése. A 
használat során javasolt védőkesztyű és 
szemüveg használata és a munkaterületre 
vonatkozó biztonsági előírások betartása.
További és teljeskörű információt a termék 
biztonságos használatáról az érvényes 
Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett 
műszaki adatok, javaslatok és utasítások 
mindig csak a megadott feltételek 
mellett érvényesek. Az ettől eltérő 
munkakörülményekre és felhasználási 
területekre nem jelentenek kötelezettséget. 
Amennyiben a fentiekben ismertetettől 
eltérő munkakörülmények között vagy 
felhasználási területeken akarják a terméket 
használni, akkor a termék használatának 
megkezdése előtt megfelelő számú próbát 
kell végezni. Bár a termékismertetőben 
szereplő műszaki adatok és javaslatok 

legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon 
alapulnak, ettől függetlenül csak a 
termékeink mindig azonos minőségére 
vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata 
elérhető a www.mapei.com honlapunkon

JOGI MEGJEGYZÉS
A Termékismertető tartalma 
bemásolható egyéb, projekttel 
kapcsolatos dokumentumba, azonban 
a Termékismertetőben foglalt 
követelményeket a dokumentum 
végeredményében nem egészítheti 
ki vagy helyettesítheti a MAPEI 
termék használatára vonatkozóan. A 
Termékismertető legújabb változata 
és garanciával kapcsolatos információ 
a www.mapei.com honlapon 
érhető el. MINDEN VÁLTOZTATÁS 
A TERMÉKISMERTETŐ 
SZÖVEGEZÉSÉBEN, 
KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY 
A TERMÉKISMERTETŐBŐL 
SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN 
SEMMISSÉ TESZI AZ ÖSSZES 
VONATKOZÓ MAPEI GARANCIÁT.
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Mapetex 50

Mapetex 50
MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Száltípus: polipropilén

Megjelenés: fekete színű, nem-szőtt szövet

Tömeg (g/m²): 50

Vastagság (mm): 0,3

Húzószilárdság (kN/m)  
(EDANA 20.2-89; EN 29073/3):

1,4 (hosszirányú)
1,2 (keresztirányú)

Szakadónyúlás (%)  
(EDANA 20.2-89; EN 29073/3):

> 95 (hosszirányú)
> 95 (keresztirányú)

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 
hozzáférhetők a www.mapei.hu és 

www.mapei.com honlapokon

TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET

®

A
z 

itt
 m

eg
je

le
nt

 s
zö

ve
g

ek
, f

o
tó

k 
és

 il
lu

sz
tr

ác
ió

k 
b

ár
m

ily
en

  
m

ás
o

lá
sa

 t
ilo

s 
és

 t
ö

rv
én

y 
ál

ta
l b

ün
te

te
nd

ő
(H

)  
A

.G
. B

E
TA


