
ALKALMAZÁSI TERÜLET
• A Mapeguard WP 200 közötti átlapolások kötéséhez 

és ragasztásához.

• A Mapeguard ST, Mapeguard WP 200 fóliára történő 
ragasztásához.

• A Mapeguard IC, Mapeguard EC, Mapeguard PC 
kötéséhez és ragasztásához.

• A Mapeguard WP Ragasztó alkalmas falakon és 
padlón történő használatra is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Mapeguard WP Ragasztó két komponensű, 
cementkötésű habarcs osztályozott finomszemcsés 
homokból, speciális adalékokkal és vizes 
diszperziós szintetikus polimerekkel a MAPEI saját 
kutatólaboratóriumában fejlesztett receptnek megfelelő 
keverékben.

A két komponens összekeverésekor képlékeny állagú 
keveréket kapunk. Felvihető ecsettel, hengerrel vagy 
szórással.

AJÁNLÁSOK
• Csak akkor használja a Mapeguard WP Ragasztót, 

ha a hőmérséklet +5°C felett van.

• Ne adjon cementet, adalékanyagot vagy vizet a 
Mapeguard WP Ragasztóhoz.

• A felhordást követően 24 óráig tartsa +23°C-on  
és óvja a víztől.

• Meleg időjárás esetén ne tegye ki a terméket (por 
vagy folyadék) közvetlen napsütésnek bedolgozás 
előtt.

 
HASZNÁLATA 
Aljzatelőkészítés
Mapeguard WP-t a Mapeguard WP 200, Mapeguard 
ST, Mapeguard IC, Mapeguard EC vagy Mapeguard 
PC megtisztított felületére kell felvinni.

A habarcs előkészítése
Öntse a B komponenst (a folyadékot) egy megfelelő 
méretű, tiszta tárolóedénybe. Lassan adagolja hozzá az  
A komponenst (a port), miközben gépi keverővel keveri.
A keverési arány: A komponens : B komponens = 1 : 0,9.
Gondosan keverje a keveréket (melynek keverési aránya 
A komponens : B komponens = 1 : 0,9) néhány percig, 
majd távolítsa el az edény szélére és aljára tapadt port. 
Folytassa a keverést a teljes elkeveredésig. Javasolt 
alacsony sebességre állított gépi keverőt használni 
ehhez a művelethez, hogy ne kerüljön túl sok levegő  
a keverékbe. Ne keverje a terméket kézzel.
A termék bedolgozhatóságának javítása érdekében, 
hogy hengerrel vagy ecsettel is bedolgozható legyen, 
a felhasznált latex tömegének legfeljebb 5%-ának 
megfelelő mennyiségű vizet adjon hozzá.

A habarcs alkalmazása
A Mapeguard WP Ragasztó felhordható ecsettel, 
hengerrel vagy simítókanállal.
Miután felvitte a ragasztót, a Mapeguard WP 200 
vagy a speciális elemek (Mapeguard ST, Mapeguard 
IC, Mapeguard EC vagy Mapeguard PC) rétegeinek 
átfedését a lehető leggyorsabban össze kell illeszteni, 

Két komponensű, gyorsan száradó, rugalmas 
cementkötésű ragasztó a Mapeguard WP 200 
és a hozzájuk tartozó speciális elemek közötti 
átlapolások kötéséhez és ragasztásához
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ANYAGSZÜKSÉGLET
5 cm átlapolás a Mapeguard WP Ragasztó-
val kb. 100 g/m.
12 cm átlapolás a Mapeguard WP 
Ragasztó-val kb. 250 g/m. 

CSOMAGOLÁS
6,65 kg-os egység (3,5 kg-os zsák és 3,15 
kg-os kanna).

TÁROLÁS
A Mapeguard WP Ragasztó A komponense 
az eredeti csomagolásában, száraz helyen 
tartva 24 hónapig tárolható.
A Mapeguard WP Ragasztó B komponense 
24 hónapig tárolható.
A Mapeguard WP Ragasztót száraz helyen, 
legalább +5°C hőmérsékleten kell tárolni.

A Mapeguard WP Ragasztó A komponense 
megfelel az EC 40 1907/2006 számú (REACH) 
szabvány XVII. melléklete 47. pontjában 
foglaltakkal.

teljesen, légbuborékoktól mentesen 
belesimítva azokat a ragasztóba. Ajánlott a 
tömítőszalagot egy fogazott simítókanál sima 
oldalával ferde szögben nyomást gyakorolva 
a helyére nyomni. Lehetséges megfelelő 
nyomóhengert is használni. A száradás és 
a felhordás ideje magasabb hőmérsékleten 
rövidebb, a hőmérséklet csökkenésével pedig 
növekszik. A felhordástól a végső igazításig 
a környezeti hőmérséklet nem lehet +5°C-
nál alacsonyabb. Az anyag felhasználható 
falakon és padlón történő alkalmazásra is.
Ha LVT burkolatot fektet, használja a 
Mapeguard WP Ragasztó-t a Mapeguard 
WP 200 aljzatra ragasztásához, és nézze 
meg a Shower System 4 LVT¹ rendszer 
termékismertetőjét.

Tisztítás 
A szerszámokat és a tárolóedényeket bő 
vízzel kell megtisztítani, amíg a Mapeguard 
WP Ragasztó még friss. A felületeket 
a ragasztó megszáradása előtt nedves 
ronggyal kell megtisztítani.
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MŰSZAKI ADATOK (tipikus értékek)

A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

A komponens B komponens

Állag: por folyékony

Szín: világosbarna fehér

Térfogatsúly (g/cm3): 1,3 –

Sűrűség (g/cm3): _ 1,04

Szárazanyag-tartalom (%): 100 54

A TERMÉK ALKALMAZÁSI ADATAI (+23°C - 50% REL. PÁRATART.)

A keverék színe: barna

Keverési arány: A komponens : B komponens = 1 : 0,9

A keverék állaga: folyékony

A keverék sűrűsége (kg/m2): 1300

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány: +5°C és +35°C között

A keverék fazékideje: több mint 45 perc



AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A 
BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ 
ÓVINTÉZKEDÉSEK 
A Mapeguard WP Ragasztó A komponense 
a hatályos szabályozások szerint történő 
keverékosztályzásnak megfelelően nem 
tekintendő veszélyes anyagnak. 
Speciális hidraulikus kötőanyagot 
tartalmaz, amely, ha izzadsággal vagy 
más testnedvekkel kerül érintkezésbe, 
enyhén irritáló lúgos reakció keletkezhet. A 
Mapeguard WP Ragasztó B komponense a 
bőrrel érintkezve irritációt okozhat.
Ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget 
viselni, valamint be kell tartani a vegyszerek 
kezelésének általános szabályait. Ha a termék 
érintkezésbe került a szemmel vagy a bőrrel, 
azonnal mossa le bő vízzel és forduljon 
orvoshoz.
A termékünk biztonságos használatára 
vonatkozó további és részletesebb 
információk az anyag Biztonsági 
Adatlapjának legfrissebb verzióján találhatók.

A TERMÉK SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA 
KÉSZÜLT.

FIGYELMEZTETÉS
Bár a jelen termék-adatlapon feltüntetett 
műszaki információk és ajánlások megfelelnek 
a legjobb tudásunknak és tapasztalatainknak, 
a fenti információkat minden esetben 
kizárólag útmutatásként és a hosszútávú 
gyakorlati alkalmazás által megerősítendőnek 
kell tekinteni; ezért ha használni kívánja a 
terméket, előzetesen győződjön meg arról, 
hogy alkalmas-e a kívánt célra. A termék 

használatából származó következményekért 
minden esetben egyedül a felhasználó felelős.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki 
adatlapjának aktuális verzióját, ami 
beszerezhető weboldalunkról:  
www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT
A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható 
és hozzáadható egyéb projektdokumentu-
mokhoz, de az így létrehozott dokumentum 
nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a 
hatályos TDS követelményeit a MAPEI  
termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető 
a www.mapei.com honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, 
AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL 
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY 
MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 

rendelkezésre állnak, illetve 
a www.mapei.hu weboldalon 

hozzáférhetők.

A védjegy olyan nagyon alacsony illékony 
szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI 
termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt 
termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló 
nemzetközi szervezet, a GEV (Germeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.
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