
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

Purtop ADY jest domieszką, która umożliwia aplikację membrany hydroizolacyjnej Purtop Easy w jednej warstwie.
Purtop ADY jest domieszką opracowaną w laboratorium badawczym MAPEI. 
Po jej dodaniu do Purtop Easy, materiał może być nakładany w zaledwie jednej warstwie, zamiast dwóch, bez tworzenia
się pęcherzy na powierzchni, a właściwości mechaniczne powłoki po dodaniu domieszki poprawiają się.

ZALECENIA 

Po dodaniu Purtop ADY do Purtop Easy nie można nakładać materiału natryskowo.

WYTYCZNE STOSOWANIA 

Wstrząsnąć pojemnikiem Purtop ADY, następnie wlać odpowiednią ilość domieszki do pojemnika z Purtop Easy (2 litry
Purtop ADY na wiaderko 25 kg Purtop Easy, 1,2 litra na wiaderko 15 kg i 0,5 litra na wiaderko 6 kg) i wymieszać mieszadłem
ustawionym na średnią prędkość, unikając napowietrzenia mieszanki.

Czyszczenie narzędzi 

Narzędzia użyte do mieszania i aplikacji produktu można czyścić rozcieńczalnikiem, zanim produkt się utwardzi. 
Utwardzony materiał można usunąć z narzędzi i mieszadeł jedynie mechanicznie. 

ZUŻYCIE 

2 litry Purtop ADY na wiaderko 25 kg Purtop Easy, 1,2 litra na wiaderko 15 kg i 0,5 litra na wiaderko 6 kg. 

OPAKOWANIA 

Purtop ADY jest dostępny w metalowych puszkach o pojemności 2 l, 1,2 l i 0,5 l.

PRZECHOWYWANIE 

Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, 
w temperaturze od +5ºC do +35ºC.

PURTOP ADY

Domieszka do układania Purtop Easy w jednej

warstwie



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki
dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl 
PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja: płynna

Kolor: brązowy

Gęstość: 0,95 g/cm

Zawartość części stałych: 40%

Lepkość Brook�eld`a: 20 mPa∙s (wirnik 1 - 50 obr. /min.)

DANE APLIKACJI (w temperaturze +23ºC i 50% wilgotności względnej)

Temperatura stosowania: od +5ºC do +35ºC

Proporcje mieszania z Purtop Easy wagowo: 100:8

Czas przydatności materiału Purtop Easy 
po dodaniu Purtop ADY:

ok. 20 minut

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu
należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń
branżowych oraz przepisów BHP. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek

roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz
www.mapei.com. 

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym

projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować
treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart
technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com 

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH
Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl
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. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez
zezwolenia zabronione. 

.


