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Bandă din PVC
pentru sistemele de
impermeabilizare,
realizate cu membrane
lichide

DOMENII DE APLICARE
• Impermeabilizarea elastică a zonelor de îmbinare
dintre pereţi sau pereţi și pardoseli, care se vor
trata cu Mapegum WPS.
• Etanșarea elastică a ţevilor sau a sifoanelor de
scurgere, la băi, dușuri și bucătării, în combinaţie
cu garniturile Mapeband PE 120.
CARACTERISTICI TEHNICE
Mapeband PE 120 este o bandă realizată din
ţesătură de poliester acoperită cu PVC, impermeabilă
la apă și vapori.
Mapeband PE 120 este elastic și deformabil.
Mapeband PE 120 este disponibil și sub formă de
piese speciale, colţuri interne sau externe, alături
de garniturile pentru etanșarea străpungerilor de
armături sanitare la băi, dușuri, bucătării etc.
RECOMANDĂRI
• Pentru etanșarea corectă a colţurilor, folosiţi
Mapeband PE 120 piese speciale cu formă
specifică.
• Pentru etanșarea corectă a străpungerilor de ţevi
folosiţi Mapeband PE 120, garniturile pătrate.
MOD DE APLICARE
Aplicaţi un strat subţire de minim 1 mm grosime
de Mapegum WPS, pe marginile suprafeţelor care
formează unghiul de îmbinare sau pe marginile

rosturilor de dilatare care se vor etanșa cu
Mapeband PE 120.
Aplicaţi banda sau piesele adecvate (piese de colţ
sau garnituri) Mapeband PE 120 cu partea de
ţesătură sub formă de plasă în stratul proaspăt întins
de Mapegum WPS, utilizând o spatulă lisă.
Este esenţial ca Mapegum WPS să umecteze
pentru câţiva mm și partea din PVC a produsului
Mapeband PE 120, inclusiv marginea sub formă de
plasă, iar produsul impermeabilizant să depășească
cu câţiva mm marginile profilului elastic.
Lipirea pieselor de Mapeband PE 120 între ele, se
face tot cu materialul Mapegum WPS.
AMBALARE
• Role de bandă de 10 m sau 50 m cu lăţimea totală
de 120 mm.
• Piese speciale de colţuri cu unghiuri de 90° sau
270° (cutii cu 25 buc.).
• Garnituri sub formă de piese pătrate, pentru
etanșări, străpungeri de 120 x 120 mm (cutii cu 25
buc.) și de 425 x 425 mm (cutii cu 10 buc.).
DEPOZITARE
Se recomandă păstrarea produsului
Mapeband PE 120 în ambalajul sau original, atunci
când se află depozitat pe șantier.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

Grosime bandă (mm):

aprox. 0.70

Rezistenţa la apă cu presiune (bar):

1.5

Alungire la rupere (după ISO 527-1) (%):

> 135

Temperatura în lucru:

de la -5°C la +30°C

Rezistenţa chimică în contact permanent cu
următorii agenţi agresivi (7 zile la +23°C):
– acid clorhidric (3%):
– acid sulfuric (35%):
– acid citric (100 g/l):
– acid lactic (5%):
– hipoclorit de sodiu (0,3 g/l):
– apă sărată (20 g/l sare marină):

bună
bună
bună
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bună
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Piese speciale cu formă adecvată
Mapeband PE 120

MĂSURI DE SIGURANȚĂ LA
PREPARAREA ȘI APLICAREA
PRODUSULUI
Mapeband PE 120 nu este considerat un
produs periculos.
Produsul conține (2-etilax) ftalat - în
conformitate cu Regulamentul (CE) Nr.
1907/2006/CE (REACH).
PRODUS DESTINAT UZULUI
PROFESIONAL.

Poziţionarea produsului Mapeband PE 120 sub
formă de litera omega, într-un rost de dilatare

Piese pentru colţuri

ATENȚIONĂRI
Indicaţiile și recomandările de mai sus,
deși corespund celei mai bune experienţe
a noastre se vor considera, în orice caz, cu
caracter pur orientativ și vor trebui să fie
confirmate de aplicaţii practice care înlătură
orice îndoială; de aceea, înainte de a
alege produsul, cel care intenţionează să-l
folosească trebuie să stabilească el însuși
dacă produsul este sau nu adecvat utilizării
avute în vedere, și să-și asume întreaga
răspundere ce poate deriva din folosirea lui.
Pentru informații complete și pentru
o utilizare sigură a produsului vă
recomandăm să consultați ultima
Fișa de Siguranță disponibilă pe site-ul
www.mapei.com

Element cu formă pătrată, din PVC, cu dimensiuni
de 425 mm x 425 mm, pentru impermeabilizarea
elastică și etanșarea unui sifon de scurgere

Toate referinţele relevante
despre acest produs
sunt disponibile la cerere
sau pe www.mapei.com și
www.mapei.ro
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BUILDING THE FUTURE

Orice reproducere a textelor, fotografiilor și ilustraţiilor publicate
aici este interzisă și poate fi reclamată.

(RO) A.G. BETA

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI
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