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ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНE

Mapelastic Turbo
ПРОДУКТ ЗА ХИДРОИОЗОЛАЦИЯ
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Септември Октомври Ноември Декември

Полагане на Mapenet 150 върху първия слой Mapelastic Turbo

Готов за употреба при всякакви климатични условия.

Полагане на втория слой Mapelastic Turbo

Техническа документация
От менюто в техническата секция можете да преглеждате техническата документация, разделена по продуктови линии и тип на документа.

Лепене на плочките с Adesilex P9 Express

Фугиране на плочките с Ultracolor Plus
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ПРЕДИМСТВА ЗА МОНТАЖНИКА
• Добра обработваемост
• Висока дневна производителност
• Поддържа обработваемостта си за повече от 45
минути
• Може да се използва при всякакви климатични
условия

ПРЕДИМСТВА
• Подходящ при ниски температури (минимална температура
+5°C).
• Подходящ за влажни основи, при условие че са добре
втвърдени до 7% влажност.
• Подходящ за полагане на плочки след около 4 чеса при
нормални атмосферни условия и в рамките на 24 часа при
температура до +5°C.

118кг комплект=7,5m2

• Непропусклив за дъжд само след няколко часа, включително
при ниски температури и при високи нива на влажност.
• Mapelastic Turbo е част от гамата бързи системи на
MAPEI: използван в съчетание с Elastorapid, Adesilex P9
Express или Ultralite S1 Quick и Ultracolor Plus, продуктът
позволява бързо изпълнение на хидроизолация, полагане
на настилка от плочки и фугиране.

136кг комплект=15m2

КАКВО Е MAPELASTIC TURBO

Mapelastic Turbo е двукомпонентен, бързо-съхнещ, еластичен
хидроизолационен продукт на циментова основа, който се
полага дори при ниски температури и върху основи, които не
са напълно сухи.

• Mapelastic Turbo отговаря на изискванията на EN 14891
(“Водонепропускливи продукти, прилагани в течна форма,
за използване под керамични облицовки, положени с
лепила”) и EN 1504-2 (“Продукти и системи за защита и
възстановяване на бетонни конструкции”).
• Устойчив на ултравиолетови лъчи.
• Mapelastic Turbo е съвместим с всички допълващи
елементи, използвани в системата Mapelastic.

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Mapelastic Turbo се използва за хидроизолация на тераси
и балкони, както върху пресни замазки, така и при полагане
върху стари настилки, преди залепване на настилки от
керамични, каменни или мозаечни плочки.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

EN 14891

CMO1P
EN 14891

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

PRINCIPLES

PI-MC-IR
EN 1504-2

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

НАЧИН ЗА ПОЛАГАНЕ

Истинската сила на Mapelastic Turbo е в неговата бързина на
полагане. При смесването на двата компонента се получава
продукт с изключително добра обработваемост, който се полага
на два слоя и се армира с Mapenet 150 или Mapetex Sel.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 2.4 kg/m2 (за два слоя от продукта с армировка,
вградена между двата слоя).

• Бърза система, намаляваща времето за изчакване

