
ALKALMAZÁSI TERÜLET
•  Sarkok vízszigetelése falak, illetve fal- és padló-

csatlakozásoknál.

•  Teraszok és erkélyek stb. mozgási hézagainak 
rugalmas vízszigetelése.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Mapeband Easy két réteg lúgálló, nem-szőtt poli-
propilén szövet közé szendvicsszerűen beágyazott  
víz- és párazáró gumírozott szövetből készül.
A Mapeband Easy rugalmas és alakítható, szélei 
mentén lyuksorozattal a felhordott vízszigetelésbe 
történő beágyazhatóság javítása érdekében.
A Mapeband Easy különböző vízszigetelő termékekkel 
együtt használható, pl. a Mapelastic termékcsalád ter-
mékeivel, Monolastic-kal, Mapegum WPS-sel és az 
Aquaflex Roof termékcsalád termékeivel.

ELŐNYÖK
•  Nagymértékben rugalmas, több, mint 300%-os 

szakadási nyúlással.

•  Könnyű beépíteni a szélei mentén található lyukaknak 
köszönhetően.

•  A nem-szőtt szövet rétegek varratmentességének 
köszönhetően a szalagdarabok közötti illesztések 
közvetlenül a kiválaszott vízszigetelő termékkel 
kialakíthatók.

•  Bevonható a kiválasztott vízszigetelő termékkel 
vagy a fal- illetve padlóburkoláshoz használt 
ragasztóhabarccsal.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
•  A sarokcsatlakozások és a hajlatok tökéletes 

vízszigeteléséhez használjon 90°-os és 270°-os 
Mapeband Easy szigetelő sarokelemeket.

•  Csőáttörések biztonságos szigeteléséhez használja  
a speciális Mapeband Easy gallérokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Hordjon fel egy réteget a kiválasztott vízszigetelő ter-
mékből a Mapeband Easy-vel vízszigetelendő sarkok, 
hajlatok és a dilatációk mentén.
Helyezze el a szalagot és győződjön meg róla, hogy 
megfelelően illeszkedik és nincsenek benne hajtások, 
gyűrődések vagy légbuborékok, valamint a vízszigetelő 
termék a szalag szélei mentén áthatolt a lyukakon. Ha a 
Mapeband Easy-t esztrichek dilatációs hézagainál építi 
be (pl. teraszokon), a szalagot úgy kell elhelyezni, hogy 
az a hézag fölé kerüljön.
A Mapeband Easy szalagok egyes darabjainak illesz- 
tését a kiválasztott vízszigetelő termékkel kell ragasztani.
Miután a Mapeband Easy-t elhelyezte valamennyi 
hajlathoz vagy dilatáció fölé, hordja fel a kiválasztott 
vízszigetelő terméket.
A vízszigetelést egyenletes rétegben hordja fel a 
Mapeband Easy fölé, kivéve, ha a vízszigetelt felület 
csempével, kőlappal vagy mozaikkal lesz burkolva. 
Ezekben az esetekben a vízszigetelést a Mapeband 
Easy fölé a középső rész kihagyásával hordja fel 
(a pontozott vonal kijelöli), így a dilatáció látható; 
ugyanezen a helyen a padló vagy falburkolatban  
szintén dilatációt kell kialakítani.
A vízszigetelő termék két rétege közé elhelyezett 
bármely erősítő hálót minden esetben — beleértve  
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azt is, amikor a Mapeband Easy teljesen be 
van vonva a vízszigetelő termékkel – meg 
kell szakítani a Mapeband Easy széleivel 
összhangban, így az szabadon mozoghat  
a dilatációval. 

KISZERELÉS
–  30 m hosszú, 130 mm széles tekercs.
–  10 m hossz, 130 mm széles tekercs.
–  90° és 270°-os sarokelem.
–  Mandzsetták a csőáttörésekhez  

(200 x 200 mm és 400 x 400 mm).

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS 
SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK
A Mapeband Easy egy árucikk, a jelenlegi 
európai hivatkozásokra hivatkozva (Reg. 
1906/2007/CE-Reach) nem igényel bizton-
sági adatlapot. Használata során ajánlott 
védőkesztyűt és védőszemüveget viselni. 
Kövesse a munkahelyen előírt biztonsági 
követelményeket.

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 felhasz-
nálási területekre nem jelentenek kötelezett-
séget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől 
eltérő munkakörülmények között vagy felhasz-
nálási területeken akarják a terméket használ-
ni, 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 NYILATKOZAT
Jelen Termékismertető tartalma bemásol- 
ható más, projekthez kapcsolódó doku-
mentumba, azonban az így keletkezett 
dokumentum nem pótolja, és nem helyet- 
tesíti a MAPEI termék beépítése idején 
érvényben lévő Termékismertető előírá-
sait. A legfrissebb Termékismertető és 
a garanciára vonatkozó információk a 
mapei.com weboldalon találhatók.  
JELEN TERMÉKISMERTETŐ SZÖVE-
GEZÉSÉTŐL, VAGY ELŐÍRÁSAITÓL  
VALÓ BÁRMELY ELTÉRÉS A KAPCSO- 
LÓDÓ MAPEI GARANCIÁK MEGSZŰNÉ-
SÉT VONJA MAGA UTÁN.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Anyag típusa: gumírozott szalag két réteg nem-szőtt polipropilén 
szövet között

Vastagság (MSZ EN 1849-2) (mm): 0,68

Tömeg (MSZ EN 1849-2) (g/m²): 285

Szakítószilárdság (MSZ EN ISO 527-3) (N/15 mm): 45

Szakadási nyúlás (MSZ EN ISO 527-1) (%): 315

EMICODE: EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
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Mapeband Easy 
elhelyezése esztrich 
dilatáció fölé

A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 

rendelkezésre állnak, illetve 
a www.mapei.hu weboldalon 

hozzáférhetők.
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A védjegy olyan nagyon alacsony illékony 
szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI 
termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt 
termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló 
nemzetközi szervezet, a GEV (Germeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.


