
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az alapfelület egységesítésére és tapadási 
tulajdonságainak javítására használható a Plastimul 
termékcsalád vízszigeteléseinek felhordása előtt beton 
vagy téglafal felületen (vibrált betonelem, terrakotta 
tégla, üreges blokk, gázbeton falazóelem, könnyűbeton 
és habkő tégla).

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Plastimul C a MAPEI kutatólaboratóriumában 
kifejlesztett összetételű, egykomponensű, 
oldószermentes, bitumenes koncentrátum. 

Higítást követően a Plastimul C egyaránt felhordható 
ecsettel vagy hengerrel, és a talajban általában 
előforduló agresszív anyagokkal szemben ellenálló.
A Plastimul C gyorsszáradású, konszolidálja és javítja  
a rá felhordott Plastimul vízszigetelések tapadását.
A Plastimul C jól tapad a száraz és enyhén nedves 
alapfelületekhez.

JAVASLATOK
• Ne hígítsa a Plastimul C-t oldószerekkel.

• Ne keverje a Plastimul C-t cementtel és 
adalékanyagokkal.

• Ne használja a Plastimul C-t +5°C alatti és +30°C 
feletti hőmérsékleten.

• Ne hordja fel meglévő bitumenes rétegekre vagy 
kátrányt tªrtalmazó alapfelületekre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzatelőkészítés
Mielőtt felhordja a Plastimul C-t téglafalra, ellenőrizni kell, 

hogy a felület tökéletesen tiszta, szilárd és egyenletes.
Figyelmesen távolítsa el a téglák közül kiálló 
habarcsdarabokat és tömje be az üregeket 
Planitop Fast 330 gyorsszáradású, szálerősített 
cementes habarccsal, Mapegrout Thixotropic 
zsugorodáskompenzált, szálerősített habarccsal vagy 
szükség esetén Mapegrout T60 szulfátálló habarccsal. 
Alternatívaként használhat homok/cementhabarcsot, 
Planicrete szintetikus polimer adalékszer 
hozzáadásával.

Ha a Plastimul C-t betonfelületre hordja fel, ellenőrizze 
hogy a felület tökéletesen tiszta és szilárd. Távolítsa 
el a cementlét, laza, kiálló részeket, por, olaj vagy 
formaleválasztó szereket homokszórással vagy 
magasnyomású vízzel. Távolítsa el a kavicscsomókat 
és töltse ki az üregeket Mapegrout Thixotropic vagy 
Mapegrout T60 habarccsal.

Készítsen íves átmeneteket az alap és a fal 
csatlakozásánál Planitop Fast 330, Mapegrout 
Thixotropic vagy Mapegrout T60 habarccsal.

Az alapozó előkészítése
Higítsa a Plastimul C-t vízzel 1:10 arányban, ahogy  
az a Műszaki Adatok táblázatban meg van határozva  
és addig keverje amíg teljesen feloldódik. 

Felhordás
Hordjon fel egy réteg Plastimul C-t a száraz felületre 
ecsettel, hengerrel vagy szórógéppe.

Tisztítás
A szerszámokat bő vízzel moshatja le, amíg a termék 
még friss. Megkötött állapotban csak mechanikus úton 
távolítható el.

Oldószermentes 
bitumenes koncentrátum 
aljzatok kezelésére a 
Plastimul vízszigetelő 
termékcsalád 
termékeinek  
felhordása előtt
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ANYAGSZÜKSÉGLET
Az aljzat egyenetlenségétől és nedvszívó 
képességétől függően kb. 100-200 g/m².

KISZERELÉS
A Plastimul C 5 kg-os vödörben kapható.

TÁROLÁS
A Plastimul C eltartható száraz helyen, 
legalább +5°C-os hőmérsékleten 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS 
SORÁN BETARTANDÓ 
ÓVÓRENDSZABÁLYOK
A Plastimul C irritálja a szemet. A használat 
során javasolt védőkesztyű és szemüveg 
viselése, és a vegyi anyagok használatakor 
szokásos óvintézkedések megtétele. Ha 
szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le 
bő vízzel és forduljon orvoshoz.
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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MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: paszta

Szín: fekete

Sűrűség (g/cm³): kb. 1,1

pH: 10

Brookfield viszkozitás (mPa·s): kb. 5000 
(4-es rotor - 20 fordulat/perc)

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% rel. páratartalom mellett)

Keverési arány: 1:10 (Plastimul C : víz)

Bedolgozási hőmérséklettartomány: +5°C és +30°C között

Az aljzat állapota: száraz vagy enyhén nedves

Száradási idő (perc): 45-60

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

21
91

-1
2-

20
16

 (H
)


