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Dach  z blachy

Membrana bitumiczna

Powierzchnia pokryta płytkami
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Badania MAPEI,  
certyfikowana jakość

Laboratoria Badawczo-Rozwojowe MAPEI nieustannie 
pracują nad ofertą wszechstronnych produktów, których 
celem jest zaspokojenie wszelkich potrzeb w zakresie ochrony. 
Wyroby te tworzą asortyment, który godzi tradycyjne potrzeby 
niezawodności i bezpieczeństwa budynków z najbardziej 
innowacyjnymi koncepcjami klientów.

Produkty i rozwiązania MAPEI przeznaczone do pokryć 
dachowych zapewniają skuteczność w zakresie hydroizolacji  
i ochrony dachów przed wpływem czynników atmosferycznych 
i obciążeniami (mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi). 
Ponadto dają one gwarancję trwałości i jakości przy jednoczesnym 
zachowaniu zrównoważenia środowiskowego konstrukcji 
budynków.

Produkty poddane rygorystycznym testom wykazały wysokie 
parametry użytkowe, co zostało potwierdzone licznymi 
certyfikatami i oznaczeniami. A zatem podejście MAPEI 
również w tym sektorze opiera się na skrupulatnych badaniach 
i doświadczeniu.
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Dach z blachy

Podłoże cementowe

Membrany bitumiczne

Powierzchnia pokryta płytkami
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Membrany dachowe  
MAPEI

Linia produktów do hydroizolacji dachów, opracowana wyłącznie 
przez laboratoria MAPEI, składa się z płynnych membran na bazie 
wody, bez zawartości rozpuszczalników i LZO (lotnych związków 
organicznych) oraz z membran poliuretanowych zarówno 
przezroczystych, jak i barwionych.
Membrany dachowe MAPEI stanowią pełną gamę produktów 
gotowych do użycia, szybkoschnących, prostych i szybkich  
w nakładaniu oraz odpowiednich dla każdego wykonawcy.
Są idealne na powierzchnie, takie jak jastrychy i podłoża cementowe, 
istniejące już posadzki, membrany bitumiczne i podłoża 
metalowe. Sprawdzają się do hydroizolacji zarówno nowych, jak  
i remontowanych konstrukcji. Są także wszechstronne, nadają się 
do aplikacji pacą, wałkiem lub natryskowo.
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Oferta  
produktowa

AQUAFLEX ROOF 
Gotowa do użycia, ciekła, elastyczna, 
wzmocniona włóknami membrana 
akrylowa, przeznaczona do hydroizolacji 
powierzchni zewnętrznych.

PN-EN 1504-2

AQUAFLEX ROOF HR  
Ciekła, akrylowa membrana izolacyjna 
wzmocniona włóknami, o wysokim stopniu 
emisji termicznej i odbicia promieniowania 
słonecznego (indeks SRI – 105).

PN-EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY
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AQUAFLEX ROOF PLUS  
Gotowa do użycia, ciekła, wysoce  
elastyczna, szybkoschnąca hydroizolacyjna 
membrana akrylowo-poliuretanowa, 
odporna na promieniowanie UV.  
Dostępna także w kolorze białym  
o wysokim indeksie odbicia światła.

PN-EN 1504-2

PURTOP EASY 

Jednoskładnikowa, elastyczna, barwiona 
membrana poliuretanowa przeznaczona 
do hydroizolacji istniejących już balkonów, 
tarasów, dachów i powierzchni, po których 
można chodzić.

PN-EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY
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AQUAFLEX SYSTEM  
System trwałego zabezpieczania 
pokryć dachowych wykonanych 
z płyt azbestowo-cementowych 
oraz wykonywania powłoki 
hydroizolacyjnej na podłożach 
mineralnych przy użyciu 
jednoskładnikowego produktu  
na bazie żywic elastomerowych  
w dyspersji wodnej.

PURTOP EASY T 

Jednoskładnikowa, przezroczysta, 
elastyczna membrana poliuretanowa  
do hydroizolacji istniejących już balkonów, 
tarasów, dachów i powierzchni, po których 
można chodzić.

PLASTIMUL HIGH FLEX PLUS  
Bitumiczna, gotowa do użycia 
membrana hydroizolacyjna na bazie 
wody o uniwersalnym zastosowaniu, 
do hydroizolacji dachów i konstrukcji 
podziemnych.

Oferta  
produktowa

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

GRUBOWARSTWOWE POWŁOKI ASFALTOWE 
MODYFIKOWANE POLIMERAMI
DO IZOLACJI WODOCHRONNEJ

PN-EN 15814

W2A-CB2
C2A-R2

PN-EN 15814
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Zalety membran dachowych 
MAPEI 

Membrany dachowe MAPEI posiadają wiele zalet, w tym doskonałą 
urabialność, trwałość zastosowanej powłoki, elastyczność po 
poddaniu naprężeniom i typowym obciążeniom, na które są 
narażone pokrycia dachowe, szybkie wysychanie oraz odporność 
na promienie UV i stojącą wodę. Ponadto, membrany dachowe 
MAPEI posiadają odpowiednie oznaczenia i certyfikaty, np. zgodność 
z normą EN 1504-2 oraz EAD 030350-00-0402 (dawniej ETAG 005) 
oraz potwierdzające odporność na ogień i zdolność odbijania 
promieni słonecznych. 

WODOODPORNOŚĆ SZYBKIE SCHNIĘCIE ŁATWY MONTAŻ

DOSKONAŁA 
PRZYCZEPNOŚĆ

WYSOKA 
ELASTYCZNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ 
STOSOWANIA NA 

RÓŻNYCH PODŁOŻACH

WYTRZYMAŁOŚĆ  
NA OBCIĄŻENIE  

RUCHEM PIESZYM

ZDOLNOŚĆ 
ODBIJANIA PROMIENI 

SŁONECZNYCH

ODPORNOŚĆ  
NA OGIEŃ

CERTYFIKOWANE 
PRODUKTY 

ODPORNOŚĆ  
NA PRZEBICIA KORZENI

ODPORNOŚĆ  
NA STOJĄCĄ WODĘ
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System hydroizolacji dachów pokrytych płytkami lub  
z cementowym podłożem

Systemy 
hydroizolacji

Podłoże cementowe

Preparat poprawiający 
przyczepność (zależnie  
od rodzaju podłoża)

Pierwsza warstwa  
Aquaflex Roof  

Druga warstwa  
Aquaflex Roof  
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1. Przygotowanie podłoża

Podłoże, zarówno nowe, jak i już istniejące, mineralne lub pokryte 
płytkami, musi być mocne, czyste, suche, spójne, dobrze związane  
i bez pozostałości olejów i smarów, resztek starych powłok malarskich, 
rdzy, pleśni i wszelkich innych substancji, które mogą negatywnie 
wpłynąć na przyczepność.
Szczegóły dotyczące prawidłowego przygotowania podłoży przed 
aplikacją Aquaflex Roof znajdują się w karcie technicznej produktu.
Po przygotowaniu podłoża należy nanieść preparat gruntujący.

• Podłoża mineralne: warstwa Aquaflex Roof rozcieńczona wodą  
w ilości 10%.

• Podłoża ceramiczne: nałożyć Eco Prim Grip Plus. 

2. Aplikacja membrany

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, jednak zaleca 
się dokładne przemieszanie produktu przed jego zastosowaniem. 
Aquaflex Roof należy nanosić wałkiem z długim włosiem, pędzlem 
lub natryskiem bezpowietrznym. Nałożyć dwie warstwy Aquaflex 
Roof o grubości po wyschnięciu 0,4-0,5 mm każda. Całkowita  
grubość warstwy Aquaflex Roof po wyschnięciu nie może być 
mniejsza niż 0,8-1 mm przy zużyciu co najmniej 2 kg/m2.
Jeżeli w podłożu występują mikrorysy, pomiędzy warstwy Aquaflex 
Roof należy ułożyć włókninę polipropylenową Mapetex 50.
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Systemy 
hydroizolacji

Hydroizolacja dachów pokrytych papą i membranami 
bitumicznymi o wysokim stopniu odbicia promieni 

Podłoże z warstwy  
bitumicznej

Preparat gruntujący 
Aquaflex  Primer  

Pierwsza warstwa 
Aquaflex Roof HR 

Druga warstwa  
Aquaflex Roof HR
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1. Przygotowanie podłoża

Istniejące już papy i membrany bitumiczne starannie oczyścić, aby 
uzyskać czyste i suche podłoże. Sprawdzić, czy powierzchnia nie 
posiada rozdarć, pęcherzy i oderwanych fragmentów. Naprawić 
ewentualne uszkodzenia. Następnie nałożyć Aquaflex Primer 
pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym.

2. Aplikacja membrany 

Aquaflex Roof HR należy nanosić wałkiem z długim włosiem, 
pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Powłokę Aquaflex  
Roof HR wykonać w dwóch warstwach, uzyskując grubość po 
wyschnięciu 0,4-0,5 mm dla każdej z nich. Drugą warstwę nakładać 
krzyżowo po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Ostateczna  
grubość powłoki Aquaflex Roof HR na sucho nie może być mniejsza 
niż 0,8-1 mm przy zużyciu ok. 0,5 kg/m2 na gładkich membranach  
i ok. 0,9 kg/m2 na papach z posypką.
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Systemy hydroizolacji dachów poddawanych obciążeniom 
ruchem pieszym, pokrytych membranami bitumicznymi, 
ceramiką lub z podłożem mineralnym

Systemy 
hydroizolacji

Zamykająca  
warstwa ochronna  
Mapecoat TNS Protection

Podłoże  
ceramiczne

Druga warstwa   
Mapecoat TNS Urban  

Warstwa 
Eco Prim Grip Plus

Pierwsza warstwa 
Mapecoat TNS Urban  

Pierwsza warstwa 
Aquaflex Roof Plus

Druga warstwa  
Aquaflex Roof Plus

Włóknina wzmacniająca 
 Mapetex 50
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1. Przygotowanie podłoża

Podłoże zarówno nowe, jak i istniejące, mineralne lub pokryte 
płytkami, musi być mocne, czyste, suche, spójne, dobrze związane, 
bez śladów olejów i smarów, resztek starych powłok malarskich, 
rdzy, pleśni i wszelkich innych substancji, które mogą negatywnie 
wpłynąć na przyczepność.
Szczegóły dotyczące prawidłowego przygotowania podłoży przed 
aplikacją Aquaflex Roof Plus oraz doboru odpowiedniego preparatu 
gruntującego znajdują się w karcie technicznej produktu.

2. Aplikacja membrany

Pod dokładnym przygotowaniu i zagruntowaniu podłoża nanieść 
warstwę Aquaflex Roof Plus pędzlem, wałkiem z długim włosiem 
lub natryskiem bezpowietrznym. Trwałość powłoki można uzyskać 
dzięki nakładaniu Aquaflex Roof Plus w warstwach o różnej grubości 
i przyjmując różne wartości zużycia; szczegółowe informacje  
znajdują się w tabeli w karcie technicznej produktu.
Na podłoże nanieść obficie pierwszą warstwę Aquaflex Roof Plus,  
na świeżą powłokę ostrożnie rozłożyć Mapetex 50 i delikatnie 
docisnąć płaską pacą lub wałkiem kolczastym, aby zapewnić idealne 
zwilżenie. Gdy pierwsza całkowicie zwiąże, nanieść drugą warstwę 
Aquaflex Roof Plus, całkowicie pokrywając Mapetex 50. W tym 
przypadku ostateczna grubość powłoki wynosi 0,8-1 mm, a zużycie 
1,6 kg/m2.
Aquaflex Roof Plus można także stosować w systemie  
z bezrozpuszczalnikowymi powłokami Mapecoat TNS Urban  
i Mapecoat TNS Protection, wówczas powierzchnia dachu może być 
obciążona ruchem pieszym.



16

System poliuretanowy do hydroizolacji nowych  
i remontowanych dachów jako warstwa ostateczna

Poliuretanowe systemy 
hydroizolacyjne

Podłoże z istniejącą już 
okładziną ceramiczną

Primer SN + 
Quarzo 0,5

Purtop Easy

Mapecoat PU 20 N

Podłoże cementowe

Purtop Easy

Primer PU Fast 
or Primer EP4 Fast

Mapecoat PU 20 N
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System poliuretanowy do hydroizolacji nowych  
i remontowanych  dachów przed montażem płytek

Purtop Easy

Podłoże cementowe

Primer PU Fast 
lub Primer EP4 Fast

Keralastic/ 
Kerapoxy Adhesive/ 
Kerabond TE + Isolastic

Płytki 

Podłoże z istniejącą już 
okładziną ceramiczną

Primer SN +  
Quarzo 0,5

Purtop Easy

Keralastic/ 
Kerapoxy Adhesive/ 
Kerabond TE + Isolastic

Płytki
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1. Przygotowanie podłoża

Po sprawdzeniu i oczyszczeniu podłoża przeznaczonego do izolacji, 
należy nałożyć odpowiedni preparat gruntujący. Dobór preparatu 
gruntującego zależy od rodzaju podłoża.

2. Aplikacja produktu

Po wyschnięciu warstwy podkładu gruntującego nałożyć pacą lub 
wałkiem dwie warstwy Purtop Easy z siatką z włókna szklanego 
Mapetex FG, którą należy zatopić między warstwy Purtop Easy.
Opcjonalnie do Purtop Easy można dodać domieszkę Purtop ADY, 
która umożliwia stosowanie produktu w jednej warstwie. Ostateczna 
grubość powłoki nie może być mniejsza niż 1,2 mm. W ciągu 24-48 
godzin nałożyć barwną powłokę zamykającą Mapecoat PU 20 N.  
Jeśli wymagana jest powłoka antypoślizgowa, dodać Mapecoat 
Filler.

Primer SN
Primer PU Fast
Primer EP4 Fast

Mapecoat 
I 600 W

Mapedeck 
Primer 200

Primer SN

Podłoże  
cementowe

Stare membrany 
bitumiczne

Dachy  
z blachy

Płytki 

Poliuretanowe systemy 
hydroizolacyjne
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3. Malowanie i montaż okładziny

Gdy wymagane jest barwne, trwałe wykończenie lub powłoka 
antypoślizgowa, należy pokryć Purtop Easy w ciągu 24-48 godzin 
od nałożenia dwuskładnikową, alifatyczną poliuretanową powłoką 
nawierzchniową Mapecoat PU 20 N, w co najmniej dwóch warstwach. 
Jeśli wymagana jest powłoka antypoślizgowa, do Mapecoat PU 20 N 
należy dodać Mapecoat Filler na etapie mieszania.

Jeśli warstwą wierzchnią mają być płytki, można użyć kleju 
epoksydowo-poliuretanowego Keralastic lub kleju epoksydowego 
Kerapoxy Adhesive. Alternatywnie można użyć kleju cementowego 
Kerabond TE zmieszanego z Isolastic. W przypadku stosowania kleju 
cementowego Kerabond TE należy na już wyschniętej warstwie 
Purtop Easy rozprowadzić cienką warstwę Purtop Easy i na jeszcze 
świeżej powłoce wykonać posypkę z piasku  Quarzo 0,5.



20

Wyspa ciepła  
MAPEI Cool Roof
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Określenie wyspa ciepła oznacza zjawisko występowania wyższej 
temperatury na obszarach miejskich w porównaniu z obszarami 
wiejskimi. Zjawisko to ma wiele skutków dla lokalnych społeczności 
miast i miasteczek.

• Zwiększone zużycie energii elektrycznej.
• Wyższe koszty klimatyzacji.
• Wyższy poziom zanieczyszczeń.

Zmniejszenie efektu wyspy ciepła z rozwiązaniami MAPEI

W celu zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła firma MAPEI 
opracowała szereg produktów i systemów przeznaczonych dla 
budownictwa zrównoważonego. Pokrycie dachowe w jasnym 
kolorze, szczególnie białym, silnie odbijającym promienie słoneczne, 
ma wiele zalet: 

• wysoki współczynnik odbicia i emisyjność cieplna; 
• zmniejszenie efektu wyspy ciepła;
• obniżona temperatura dachu, co przekłada się na jego większą 

trwałość.

Więcej niż standardowy asortyment

Produkty Cool Roof proponowane przez MAPEI spełniają  
wymagania obowiązujących norm dla tej branży (ASTM E903, ASTM 
C 1371 i ASTM E 1980) i zostały przetestowane przez uznane organy 
i instytuty naukowe, które dla każdego z systemów zdefiniowały 
współczynnik odbicia światła słonecznego (SRI).
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System szczelnego zamknięcia i hydroizolacji dachów 
wykonanych z płyt azbestowo-cementowych

System szczelnego zamknięcia 
i hydroizolacji dachów

Podłoże  
azbestowo-cementowe

Preparat gruntujący  
Malech

Pierwsza warstwa 
Aquaflex

Druga warstwa Aquaflex 
(w kolorze kontrastującym  
z kolorem pierwszej warstwy)



23

1. Przygotowanie podłoża

Po oczyszczeniu i wysuszeniu płyt cementowo-azbestowych nałożyć 
warstwę preparatu Malech, aby zaimpregnować powierzchnię, 
pamiętając o dokładnym wymieszaniu produktu przed użyciem.
Malech można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
bezpowietrznym.

2. Aplikacja produktu

W przypadku aplikacji na elementach odkrytych wewnątrz lub na 
zewnątrz, nałożyć dwie warstwy Aquaflex w kontrastowych kolorach 
(na przykład pierwszą warstwę szarą i drugą białą lub odwrotnie) 
zgodnie z wytycznymi włoskiego dekretu ministerialnego  
z 20/08/1999 (tabela na stronie 24).

Produkt można nakładać szpachelką, wałkiem, pędzlem lub 
natryskiem bezpowietrznym. Wartości zużycia podane są poniżej  
w tabeli.

TABELA ZUŻYCIA

RODZAJ 
POWŁOK

Średnia grubość 
całkowita [mm]

Średnia grubość 
jednej suchej 
warstwy [mm]

Średnia grubość 
jednej mokrej 
warstwy [mm]

Średnie zużycie  
na warstwę  
[kg/m2]

A 0,300 0,150 0,215 0,30

B 0,250 0,125 0,180 0,25

C 0,200 0,200 0,285 0,40
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Włóknocement to materiał składający się z mieszanki cementu 
oraz włókna o dużej wytrzymałości na rozciąganie, stosowany  
w szczególności w budownictwie. Elementy wykonane z tej mieszanki 
charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, temperaturę  
i zużycie oraz niewielkim ciężarem. 
Do początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy azbest był używany 
do produkcji włóknocementu, materiał ten znany był jako 
azbestocement lub, od nazwy jednego z włoskich producentów, 
eternit. Wykazano jednak, że azbest jest rakotwórczy i od 1997 roku 
zakazano jego stosowania w Polsce. Od tego czasu w cemencie 
włóknistym zastosowano inne włókna.

Azbestocement

RODZAJE POWŁOK  ZAMYKAJĄCYCH  
(ZGODNIE Z WŁOSKIM DEKRETEM MINISTERIALNYM Z DN. 20/8/99)

RODZAJ 
POWŁOKI

ZAKRES  
STOSOWANIA

GRUBOŚĆ
(warstwy suchej)

CYKL APLIKACYJNY 
MAPEI

A
Elementy 
zewnętrzne 
odkryte

Średnia całkowita grubość: 
co najmniej 300 μm  
(w żadnym miejscu nie 
może wynosić poniżej 
250 μm). Średnia grubość 
ostatniej powłoki nie może 
być większa niż średnia 
grubość poprzedniej 
powłoki.

• Warstwa Malech.  
•  Warstwa Aquaflex  

jednego koloru.
•  Warstwa Aquaflex  

drugiego koloru .

B 
Elementy 
wewnętrzne 
odkryte

Średnia całkowita grubość: 
co najmniej 250 μm  
(w żadnym miejscu nie 
może wynosić poniżej 
200 μm). Średnia grubość 
ostatniej powłoki nie może 
być większa niż średnia 
grubość poprzedniej 
powłoki.

• Warstwa Malech.  
•  Warstwa Aquaflex  

jednego koloru.
•  Warstwa Aquaflex  

drugiego koloru.

C Nieodkryte Minimalna grubość  
w każdym miejscu: 200 μm

• Warstwa Malech.  
•  Warstwa Aquaflex  

jednego koloru.
•  Warstwa Aquaflex 

(opcjonalnie).
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System zgodny z obowiązującymi przepisami prawa

Cykl aplikacyjny oparty na Aquaflex System nadaje się do stosowania 
jako szczelna powłoka zamykająca typu A, B i C elementów 
azbestocementowych na podstawie przepisów włoskiego dekretu 
ministerialnego z dn. 20 sierpnia 1999 i posiada wszystkie określone 
prawem wymagania, poświadczone przez laboratorium uprawnione 
do wydawania certyfikatu zgodności. Zgodnie z normą odporności 
ogniowej EN 13501-1 Aquaflex System jest klasyfikowany jako Bfl-s1 
do użytku na podłogach oraz jako B-s1-d0 do użytku na ścianach  
i sufitach.

Certyfikaty
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Bitumiczny system hydroizolacji  istniejących już pokryć 
dachowych z membraną bitumiczną

Bitumiczne systemy 
hydroizolacji

Podłoże z papy/membrany  
bitumicznej

Pierwsza warstwa  
Plastimul High Flex Plus

Druga warstwa  
Plastimul High Flex Plus
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1. Przygotowanie podłoża

Powłoki bitumiczne należy dokładnie zmyć wodą. Wszelkie 
uszkodzenia, takie jak pęcherze, rozdarcia, rozwarstwienie należy  
usunąć i naprawić.  Powierzchnie poziome muszą mieć nachylenie 
przynajmniej 1%, aby umożliwić odprowadzenie wody na zewnątrz 
lub w kierunku wszelkich punktów odpływu np. rynien, okapów.

2. Aplikacja membrany

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, jednak zaleca 
się dokładne przemieszanie produktu przed jego użyciem. 
Nakładać Plastimul High Flex Plus w dwóch warstwach pędzlem, 
wałkiem, pacą lub natryskowo przy całkowitym zużyciu 1,5-2 kg/m2.
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Plastimul High Flex Plus 

Plastimul High Flex Plus służy nie tylko do hydroizolacji pokryć 
dachowych, lecz także fundamentów oraz zabezpieczenia posadzki 
przed wykonaniem jastrychu.
Plastimul High Flex Plus spełnia wymagania normy EN 15814 
dla grubowarstwowych powłok asfaltowych modyfikowanych 
polimerami do izolacji wodochronnej konstrukcji fundamentów. 
Plastimul High Flex Plus jest certyfikowany przez niemiecki instytut 
Sachverständiger für Radon Institute w Bonn jako bariera przeciwko 
wnikaniu radonu, współczynnik dyfuzji radonu wynosi 6,98 10-13 m2s-1.

Jeden produkt, 
wiele zastosowań

PN-EN 15814

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

GRUBOWARSTWOWE POWŁOKI ASFALTOWE 
MODYFIKOWANE POLIMERAMI
DO IZOLACJI WODOCHRONNEJ

PN-EN 15814

W2A-CB2
C2A-R2
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Certyfikaty
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Powłoka wykonana z Purtop Easy T jest przezroczysta, dzięki czemu 
nadaje się do hydroizolacji balkonów i tarasów bez wpływu na 
dotychczasową estetykę powierzchni.

Aplikacja i układ warstw  
Purtop Easy T

Istniejące już balkony i tarasy

1. Przygotowanie podłoża

Upewnić się, że płytki dobrze przylegają do podłoża, a na powierzchni 
nie ma pęknięć. Czystą szmatką nałożyć warstwę Purtop Easy T 
Primer.

2. Nakładanie membrany

Na całej powierzchni nałożyć dwie warstwy Purtop Easy T pacą, 
wałkiem lub pędzlem na grubość łącznie 1 mm.
Aby uzyskać warstwę anytpoślizgową, delikatnie posypać 
powierzchnię piaskiem kwarcowym i nałożyć wałkiem cienką 
warstwę produktu do hydroizolacji.

Podłoże  
z istniejącej już  
posadzki ceramicznej

Purtop Easy T Primer

Purtop Easy T
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Projekty zrealizowane 
z użyciem produktów MAPEI  
do hydroizolacji dachów
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Projekty zrealizowane 
z użyciem produktów MAPEI  
do hydroizolacji dachów
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Projekty zrealizowane 
z użyciem produktów MAPEI  
do hydroizolacji dachów
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Projekty zrealizowane 
z użyciem produktów MAPEI  
do hydroizolacji dachów
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MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:
Gliwice i Barcin

mapei.pl     info@mapei.pl


