
Mapecontact 
Kétoldalú, merevített ragasztószalag profilok, szegélyek, díszlécek, 
ellenálló burkolatok és szövetanyagok lerakásához lépcsőkre  
 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 
Az alábbiak beltéri lerakásánál: 

 szegélyek, díszlécek, gumi- és PVC profilok; 
 sarokelemek, lépcső- és sarokvédő elemek; 
 tartós burkolatok és szövetanyagok lépcsőre, ívelt felületre, vagy egyéb olyan 

helyekre történő lerakásához, ahol fontos az azonnali tapadás. 
 
A Mapecontact az alábbi felületeken alkalmazható: 

 cementalapú aljzatok (beton, hagyományos vagy speciális kötőanyag alapú 
esztrichek, befejező rétegek); 

 meglévő kerámia- vagy kőanyagú burkolatok; 
 faanyagú padlók (parketta, forgácslemez vagy rétegelt lemez); 
 meglévő festés, tapéta, üveggyapot szövetek 

 
MŰSZAKI JELLEMZŐK 
A Mapecontact kétoldalú merevített ragasztószalagot, amely 35 mm, 65 mm, 85 mm 
és 240 mm széles tekercsekben kapható, azonnali tapadás jellemzi, aminek 
köszönhetően az alábbi előnyökkel rendelkezik: 

 oldószer- és szagmentes alkalmazás: a termék megfelel a HQE jelzés 
követelményeinek; 

 felhasználásra kész; 
 egyszerűen és gyorsan alkalmazható; 
 nagyszerű tapadást biztosít; 
 lehetővé teszi a helyiségek azonnali használatba vételét. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
 Felhasználási hőmérséklet: +15°C és +35°C között. 
 A Mapecontact azonnali tapadást biztosít: a burkolat leragasztása után nem 

lehet azon igazítani. 
 A letekercselés megkönnyítése és a termék tartósságának megőrzése 

érdekében használat után illessze a műanyag védőlapot a tekercs mellé. 
 A lerakás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a burkolat, a 

ragasztóanyag és az aljzat hőmérséklete is megfelelő. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Aljzatelőkészítés 
Az aljzatnak tisztának, felszivárgó nedvességtől mentesnek, szilárdnak, stabilnak, 
teherbírónak, portól és egyéb eltávolítható részecskéktől mentesnek, simának és 
vízszintesnek kell lennie. 
Ha a repedések javítására, az aljzat megerősítésére és vízzáróvá tételére, gyorsan 
száradó esztrich kialakítására vagy a lerakási terület kiegyenlítésére volna szüksége, a 
MAPEI termékvonalak katalógusaiban vagy a Műszaki Szakszolgálaton keresztül 
megtalálja az aljzat előkészítéséhez szükséges termékeket. 
 
Porózus és nedvszívó cementalapú aljzatok esetében javasoljuk, hogy először vigyen 
fel egy folytonos réteg, vízzel 1:1 arányban higított Primer G vagy Eco Prim T 
alapozót, majd várjon kb. 30 percet a Mapecontact felragasztásáig. 
 
A Mapecontact felragasztása 



Lépcsőkön 
 Vágjon le egy darabot a Mapecontact szalagból a lépcsőfok hosszának 

megfelelően. 
 Illessze a szalagot az első lépcsőfok fellépő magasságára és nyomkodja le. 

Hajlítsa a szalagot a lépcsőfok belépő részére. 
 A lépcső síkjában fektessen le egy újabb csík Mapecontact szalagot úgy, hogy 

az ne fedje el az előzőt, csupán a szélével érintkezzen. A teljes lépcsősort 
eszerint kell kialakítani, lentről felfelé haladva, vagy fordítva. 

 A burkolat leragasztása előtt vágja azt a gyártó útmutatása szerint a megfelelő 
méretre. 

 Távolítsa el a Mapecontact védőrétegét a lépcsők fellépő részéről és középről a 
szélek felé haladva simítóval terítse le a burkolatot. 

 Távolítsa el a védőréteget a lépcső belépő részéről is, majd folytassa a fentiek 
szerint. A tökéletes tapadás érdekében javasoljuk, hogy nyomkodja le a 
burkolatot a Mapecontact szalagra. 

 
A Mapecontact nagyfokú tapadóképessége miatt a leragasztott burkolaton nem lehet 
igazítani, így az esetleges lerakási hibák javítására nincs lehetőség. 
 
 

1. A Mapecontact felhelyezése a lépcső fellépő részére 
2. A védőréteg eltávolítása 
3. A PVC burkolat lerakása a lépcsőre a Mapecontact segítségével 
4. A PVC burkolat lenyomkodása a Mapecontact szalagra 

 
Profilok, szegélyek, díszlécek és díszlécalátétek felhelyezése  
• Simító segítségével illessze fel a Mapecontactot a falra vagy más felületre, amelyre a 
profil kerül (szegélyléc esetén a Mapecontactot a falon vagy a padlón is 
alkalmazhatja), majd távolítsa el a szalag védőrétegét és illessze helyére a profilt, 
szegélyt, vagy díszlécet. 



 

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek) 
  

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK 

Szín: 

 

átlátszó ragasztószalag 
narancssárga merevítéssel  

 

Tömeg/m2: 0,38 kg/W 
 

Eltarthatóság: 12 hónapig az eredeti, lezárt 
csomagolásban   

Várakozási idő: nincsen, azonnali tapadás 
 

Járhatóság: azonnal 
 

Használatba vétel: azonnal 
 

azonnal 
 

Kötési idő: 

 

Végleges kötési idő: 12 óra 
Felhasználási hőmérséklet: +15°C és +35°C között 

A tekercs szélessége:  35, 65, 85 és 240 mm 

A tekercs hossza: 50 m 

 
KISZERELÉS 
 A Mapecontact 35 mm, 65 mm, 85 mm és 240 mm széles tekercsekben kapható: 
- 35 mm: 8 db 50 m hosszú tekercset tartalmazó dobozokban; 
- 65 mm: 4 db 50 m hosszú tekercset tartalmazó dobozokban; 
- 85 mm: 3 db 50 m hosszú tekercset tartalmazó dobozokban; 
- 240 mm: 1 db 50 m hosszú tekercset tartalmazó dobozokban. 
 
TÁROLÁS 
12 hónapig az eredeti, lezárt csomagolásban. 
 
Szegélyléc kialakítása Mapecontact-tal 

 

 

 


	Mapecontact
	ALKALMAZÁSI TERÜLET
	FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
	HASZNÁLATI UTASÍTÁS
	Aljzatelőkészítés


