
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A MapeSlope habarcs tetőfelületek üregeinek és 
egyenetlenségeinek a kisimításához használható, hogy 
a tetőfelület ismét alkalmas legyen a vízelvezetésre és a 
szükséges vízszigetelő anyag felhordására.

A MapeSlope egyetlen, legfeljebb 5 cm-es rétegben 
hordható fel az alábbi felületekre:

• sima vagy palaörleményes felületű bitumenes 
lemezek;

• beton;

• cement esztrichek és speciális kötőanyagokból 
(Topcem-ből vagy Topcem Pronto-ból) készült 
esztrichek;

• kültéri kerámia-, terrazzo és kőpadlók.

ELŐNYÖK
• Megóvja a tetőfelületet a vízfelgyülemlés  

és az üregesedés okozta korai elhasználódástól.

• Új és meglevő aljzatokra egyaránt felhordható, így 
csökkenti a bontási költségeket.

• Simítóval könnyen felhordható.

• Jól tapad az aljzatokhoz.

• Ellenáll az UV-sugárzásnak.

• A MapeSlope megfelel a CE EN 1504-2 szabvány 

követelményeinek.

• Rendkívül szilárd.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A MapeSlope egy, a MAPEI kutatólaboratóriumaiban 
kifejlesztett összetételű, speciális cementkötésű 
kötőanyagokból, válogatott adalékanyagokból, 
szintetikus gyantából és speciális adalékszerekből 
készült szürke por. Vízzel bekeverve könnyen 
bedolgozható, tökéletesen tapadó elegyet alkot, amely 
simítóval az építőiparban alkalmazott bármelyik aljzatra 
felhordható.

A MapeSlope gyorsan szárad, hogy a folyamat 
következő lépéseként, rövid időn belül fel lehessen 
hordani rá a vízszigetelő anyagot.

A MapeSlope teljesíti az EN 1504-2 Felületvédelmi 
rendszerek (C) szabvány MC és IR elveinek 
követelményeit („Beton felületvédelmi rendszerek”).

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
• A MapeSlope előkészítésekor és keverésekor 

ne adjon a keverékhez cementet vagy egyéb 
terméket, és ne használjon fel a termékismertetőben 
feltüntetettnél nagyobb mennyiségű vizet.

•  A MapeSlope bedolgozása előtt készítse elő 
az aljzatot a termékismertetőben leírt megfelelő 
alapozóval.

Egykomponensű, 
cementkötésű 
habarcs tetőfelületek 
javítására és tetőfelületi 
egyenetlenségek 
kitöltésére legfeljebb  
5 cm-es rétegben
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ANYAGSZÜKSÉGLET
Kb. 1,6 kg/m2 mm-enként (1 cm-es vastagság 
esetén 16 kg/m2).

KISZERELÉS
25 kg-os polietilén zsákok.

TÁROLÁS
A MapeSlope eredeti polietilén 
csomagolásban 12 hónapig eltartható. 
A termék megfelel a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 
1907/2006/EK (REACH) rendelet XVII. 
melléklet 47. cikk előírásainak.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS 
SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK
A MapeSlope cementet tartalmaz, amely 
izzadsággal vagy más testnedvekkel 
érintkezve azokkal irritáló alkáli reakcióba 
léphet és az arra hajlamos egyéneknél 
allergiás reakciókat okozhat. Szembe kerülve 
károsodást okozhat. Használjon védőkesztyűt 
és védőszemüveget, valamint tartsa be 
a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó 
szokásos óvintézkedéseket. Szembe 
kerülve vagy a bőrrel való érintkezés esetén 
azonnal mossa meg az érintett területet 
bőséges tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz. 
Termékünk biztonságos használatára 
vonatkozó további és teljes tájékoztatást 
a Biztonsági Adatlap aktuális változata 
tartalmaz.

TERMÉK SZAKEMBEREK SZÁMÁRA.

FIGYELMEZTETÉS
Bár a termékismertetőben feltüntetett műszaki 
adatok és javaslatok legjobb tudásunkon 
és tapasztalatunkon alapulnak, valamennyi 
fenti információ minden esetben csupán 
tájékoztató jellegű és hosszú távú gyakorlati 
alkalmazás esetén jóváhagyást igényel; ezért 
bárkinek, aki a terméket használni szeretné, 
előzőleg meg kell bizonyosodnia, hogy az 
megfelel-e a tervezett alkalmazási területnek. 
Minden esetben kizárólag a felhasználó vállal 
teljes felelősséget a termék felhasználásából 
eredő következményekért.

A termékismertető aktuális változata 
elérhető honlapunkon: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT
Ennek a termékismertetőnek a tartalma 
átmásolható más egyéb dokumentumba,  
de az így létrejött dokumentumban foglaltak 
nem tekinthetők úgy, hogy az adott MAPEI 
termék felhasználásának időpontjában 
kiegészítik vagy behelyettesítik a hatályos 
termékismertetőben foglaltakat.
A termékismertető aktuális változata 
elérhető honlapunkon: www.mapei.hu.
A MAPEI NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET 
E TERMÉKISMERTETŐ TARTALMÁNAK 
VAGY KÖVETELMÉNYEINEK MÁSOK ÁLTAL 
TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSAIÉRT.

•  A MapeSlope felhordását követően óvja a 
felületet az esővíztől, amíg az anyag meg 
nem kötött vagy amíg legalább rá nem 
lehet lépni.

• A terméket +5°C és +35°C közötti 
hőmérsékleten dolgozza be.

• Meleg és/vagy szeles időben takarja le 
a MapeSlope-ot polietilén fóliával, hogy 
megakadályozza a bekeveréskor adagolt 
víz túl gyors elpárolgását.

• Használat előtt ne hagyja a MapeSlope 
zsákokat hosszú ideig tűző napon.

•  Ne használja a terméket rugalmas 
vagy deformálható felületeken, például 
faanyagon, fa vagy fémfelületeken.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Az aljzat előkészítése
Fontos, hogy a felhordás előtt az új 
vagy régi felületnek sérülésmentesnek, 
tisztának és száraznak kell lennie, ezért el 
kell távolítani minden, a termék tapadását 
akadályozó olajat, festéket, penészfoltot 
és egyéb anyagot. Bitumenes lemezre 
történő felhordáskor tisztítsa meg alaposan 
a felületet, távolítsa el a hólyagosodásokat, 
majd kenjen fel egy réteg Primer P3-at.
A porló cementkötésű aljzatokra hordjon 
fel egy réteg Primer 3296-ot az alapozó 
termékismertetőjében leírtaknak megfelelően.
A sima felületű, gyenge nedvszívó képességű 
burkolatoknak, valamint az olyan nem 
szívóképes aljzatoknak, mint a kerámia-, 
terrazzo és kőpadlók, jól kell tapadniuk az 
aljzathoz. Távolítsa el az aljzat felületéről a 
viaszfoltokat, majd kenjen fel egy réteg Eco 
Prim Grip alapozót.

A keverék elkészítése
Öntse folyamatos keverés mellett a 25 kg-os 
MapeSlope zsák tartalmát egy 4,5-5 liter 
tiszta vizet tartalmazó tartályba, majd 
kis fordulatszámú elektromos keverővel 
folytassa a keverést (legalább 3 percig), 
hogy egynemű, csomómentes, kb. 45 percig 
bedolgozható keveréket kapjon. 
Ne keverje be kézzel a terméket!

A keverék felvitele
Terítse a MapeSlope-ot egy egyenes 
simítóval egyetlen rétegben és a kívánt 
vastagságban a felületre, majd simítsa 
el úgy az anyagot, hogy kialakuljon az 
aljzaton a szükséges lejtés. Meleg és/vagy 
szeles időben takarja le a habarcsot, hogy 
megakadályozza a bekeveréskor adagolt 
víz túl gyors elpárolgását, valamint hogy ne 
érhesse a habarcsot esővíz addig, amíg az 
anyag meg nem kötött vagy amíg legalább 
rá nem lehet lépni. A habarcs teljes kötését 
követően felhordható a felületre a vízszigetelő 
réteg.

A szerszámok megtisztítása
Mossa le a szerszámokat és a tartályt bő vízzel, 
amíg a MapeSlope még nedves állagú.
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MapeSlope:  egykomponsensű, cementkötésű habarcs tetőfelületek felújítására és 
tetőfelületi egyenetlenségek kitöltésére legfeljebb 5 cm-es rétegben. 
Az EN 1504-2 szabvány követelményeit teljesíti

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: por

Szín: szürke

Adalékanyag legnagyobb átmérője (mm): 1,8

Térfogatsűrűség (kg/m³): 1.300

Szárazanyag tartalom (%): 100

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°-on 50%-os relatív páratartalom mellett)

Keverék színe: szürke

Keverési arány: 25 kg-os zsákonként 4,5-5,0 liter víz

Keverék sűrűsége (EN 1015-6) (kg/m³): 1.900

Maximális rétegvastagság (mm): 50

Felhordási hőmérséklet: +5°C és +35°C között

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK 20% keverővízzel (5 liter)

Teljesítményjellemző Próba- 
módszer

Az EN 1504-2 szabvány 
szerinti bevonat (C)  

(MC és IR elvek)

A termék  
teljesítménye

Nyomószilárdság (MPa): EN 12190 nem követelmény 20 (28 nap múlva)

Tapadás betonra (MC 0.40 betonaljzat - víz/cement 
arány = 0.40), az EN 1766 szerint (MPa): EN 1542 Terhelésmentes, merev 

rendszereknél: ≥ 1,0 ≥ 1,0 (28 nap múlva)

Vízzárás a vízáteresztés együtthatójaként kifejezve:  
(kg/m²h05): EN 1062-3 W < 0,1

W < 0,1 III. osztály 
(alacsony vízáteresztés) 

az EN 1062-1 szerint

Vízpáraáteresztés – egyenértékű légrétegvastagság  
SD

 (m):
EN ISO 
7783-1

I. osztály SD < 5 m
II. osztály 5 m ≤ SD ≤ 50 m

I. osztály SD > 50 m a
I. osztály (SD < 5 m)

Tűzállóság: EN 13501-1 Euroclass E
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A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

®

A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 

rendelkezésre állnak,  
illetve hozzáférhetők  

a www.mapei.hu honlapon.


