
OBLASTI POUŽITÍ
• Hydroizolace rohů mezi přilehlými stěnami a mezi 

stěnami a podlahou.

• Hydroizolace pružných dilatačních spár na terasách, 
balkonech, atd.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Mapeband Easy je vyrobený z parotěsného a 
vodonepropustného pružného gumového pásu 
oboustranně povrstveného alkáliím odolnou netkanou 
polypropylenovou textilii.
Mapeband Easy je pružný a deformovatelný a podél 
okrajů má sadu otvorů za účelem dokonalejšího pokrytí 
vybraným hydroizolačním výrobkem.
Mapeband Easy se používá v kombinaci s různými 
hydroizolačními výrobky, jako jsou výrobky řady 
Mapelastic, Monolastic, Mapegum WPS a výrobky 
řady Aquaflex Roof.

VÝHODY
• Velmi pružný s prodloužením do okamžiku roztržení 

o více než 300%.

• Snadná instalace i díky otvorům podél okrajů.

• Díky nepřerušené vrstvě netkané textilie je možné 
spoje mezi jednotlivými pásy spojovat přímo 
vybraným hydroizolačním výrobkem. 

• Může být zcela pokrytý vybraným hydroizolačním 
výrobkem nebo lepidlem použitým při instalaci 
obkladů podlah nebo stěn.

UPOZORNĚNÍ
• Pro dokonalé utěsnění rohů použijte speciální 

tvarovky 90°a 270° řady Mapeband Easy.

• Pro dokonalé utěsnění prostupů potrubí použijte 
speciální manžety Mapeband Easy.

ZPŮSOB APLIKACE
V oblasti rohů a podél okrajů dilatačních spár, kde 
se bude instalovat Mapeband Easy, naneste vrstvu 
vybraného hydroizolačního výrobku. Položte pásku 
správně tak, aby na ní nebyly záhyby nebo vzduchové 
bubliny a aby otvory po okrajích mohla proniknout 
hydroizolační stěrka. V případě aplikace pásu  
Mapeband Easy v oblasti dilatačních spár v potěrech 
(např. na terasách), se musí páska položit v linii spáry.
Spoje mezi jednotlivými pásy Mapeband Easy se musí 
slepit zvoleným hydroizolačních výrobkem.
Jakmile se Mapeband Easy nainstaluje  v línii spáry, je 
možné aplikovat hydroizolační výrobek.
Hydroizolační výrobek naneste na Mapeband Easy, 
v souvislé vrstvě, kromě případů, kdy se bude 
na  hydroizolační výrobek instalovat obklad nebo 
dlažba z  keramiky, přírodního kamene nebo mozaiky. 
V  těchto případech nenanášejte hydroizolační výrobek 
na celou plochu pásu Mapeband Easy, ale pouze po 
kraji (označeném otvory), tak aby prostřední část zůstala 
nepokrytá a bylo možné identifikovat spáru; v obkladu 
nebo dlažbě se musí spára zhotovit v linii korespondující 
s dilatační spárou v podkladu.
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Gumový pás oboustranně 
povrstvený netkanou 
textílií na zhotovení 
vodonepropustných 
pružných spojů 
v  hydroizolačních 
systémech
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Ve všech případech, tedy i pokud je  
Mapeband Easy zcela pokrytý hydroizolační 
stěrkou, musí být vyztužujicí síťovina vložená 
mezi dvě vrstvy hydroizolačního výrobku 
přerušená v linii dilatační spáry, aby se 
Mapeband Easy, mohl volně pohybovat se 
spárou.

BALENÍ
–  Role o délce 30 m a šířce 130 mm.
–  Role o délce 10 m a šířce 130 mm.
–  Rohové tvarovky 90° a 270°.
–  Manžety na prostupy (200 x 200 mm a 

400 x 400 mm).

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO 
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Mapeband Easy je výrobek, u kterého 
se dle  evropských směrnic (Směrnice 
1906/2007/ES – REACH) nevyžaduje 
Bezpečnostní list. Při použití tohoto 
výrobku doporučujeme používat rukavice a 
bezpečnostní brýle a dodržovat bezpečnostní 
pokyny pro prostory, kde se práce provádí.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ
Přestože shora uvedené údaje a doporučení 
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze 
je považovat pouze za informativní a musí 
být podpořeny dlouhodobým používáním 
výrobku. Proto je nutné před vlastním 
použitím posoudit vhodnost výrobku pro 
předpokládané použití. Spotřebitel přebírá 

veškerou zodpovědnost za případné následky 
vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické 
dokumentace výrobku aktualizovanou 
na našich webových stránkách www.
mapei.com, www.mapei.it nebo www.
mapei.cz, popřípadě na http://bl. mapei.cz/
default. aspx

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ 
Obsah tohoto materiálového listu („ML“) 
je možné kopírovat do jiného s projektem 
souvisejícího dokumentu, avšak výsledný 
dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML 
platný v době aplikace výrobku MAPEI. 
Aktuální ML a informace o záruce najdete 
na naší webové stránce: www.mapei.
com. JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE 
NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO 
ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ 
VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Typ materiálu: guma oboustranně povrstvená netkanou 
polypropylenovou textilií

Tloušťka (EN 1849-2) (mm): 0,68

Hmotnost (EN 1849-2) (g/m²): 285

Pevnost v tahu (EN ISO 527-3) (N/15 mm): 45

Prodloužení do okamžiku přetržení (EN ISO 527-1) 
(%): 315
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Informace o tomto výrobku 
jsou k dispozici na požádání a 

na  stránkách firmy Mapei www.
mapei.cz nebo www.mapei.com
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STAVÍME BUDOUCNOST

®

Mapeband Easy 
instalovaný v linii 
kontrolní dilatační 
spáry v potěru


