
OBLASTI POUŽITÍ
Mapefoam se používá na svislé i vodorovné spáry 
v interiéru i exteriéru.

Mapefoam je určen pro správné vymezení profilu spár 
v průmyslových podlahách a dlažbách z keramiky a 
přírodního kamene před jejich vyplněním elastomerovým 
tmelem.

Mapefoam lze také použít pro vymezení profilu spár mezi 
prefabrikovanými panely, nosnými konstrukcemi, atd.

Některé příklady použití
1. Spáry v podlahách.

2. Vkládání Mapefoamu do spáry na terase (Hotel 
Parador - Cesenatico - Itálie).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Mapefoam je vyroben z polyethylenové pěny 
s uzavřenými póry. Nepohlcuje vodu a jeho vlastnosti 
jsou stabilní.

Pružnost Mapefoamu umožňuje jeho použití jako 
podkladu pro těsnicí tmel a jeho nepřilnavý povrch 
umožňuje snadnou roztékavost těsnicí hmoty. 

Polyethylenový pěnový  
provazec s uzavřenými 
póry používaný jako  
podklad elastomerových  
těsnících tmelů pro 
vymezení správného 
profilu spár
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UPOZORNĚNÍ
Vždy používejte provazec Mapefoam 
s průměrem, který je větší než šířka spáry, 
která má být utěsněna.
Např. pro spáry s šířkou od 12 do 13 mm 
použijte Mapefoam s průměrem 15 mm.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Před vložením provazce Mapefoam se 
ujistěte, zda jsou hrany spáry dokonale čisté 
a zbavené úlomků. K čištění použijte vysavač 
s vhodným nástavcem.

Mapefoam vhodného průměru by měl být 
vtlačen do spáry s mírným přítlakem.

Nejlepších výsledků se dosáhne použitím 
provazce Mapefoam, jehož průměr je větší 
než šířka utěsňované spáry.

Spáry by se poté měly vyplnit vhodným 
tmelem ze sortimentu MAPEI.

N.B.: Šířka a hloubka spár by měla být 
stanovena podle předpokládaného pohybu, 
modulu pružnosti těsnicího tmelu a typu použití.

BALENÍ
Mapefoam se dodává v následujících 
rozměrech a baleních:

Ø  6 mm: krabice po 2500 m
Ø 10 mm: krabice po   550 m

Ø 15 mm: krabice po   550 m
Ø 20 mm: krabice po   350 m
Ø 25 mm: krabice po   200 m
Ø 30 mm: krabice po   160 m

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože 
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, 
lze považovat v každém případě pouze za 
typické a informativní a musí být podpořeny 
bezchybným zpracováním materiálu; proto je 
nutné před vlastním zpracováním posoudit 
vhodnost výrobku pro předpokládané použití. 
Spotřebitel přejímá 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

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

Barva: šedá

Objemová hmotnost (kg/m³): 40

Odolnost proti podélnému tahovému napětí (N/mm²): 40

Odolnost proti příčnému tahovému napětí (N/mm²): 31

Podélné protažení (%): 15

Pružnost (%): 10

Odolnost proti rozpouštědlům: dobrá

Odolnost proti deformaci: výborná

Rozměrová stálost: výborná

Tepelná odolnost: od -40°C do +80°C

Nasákavost: žádná
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Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na požádání a  
na stránkách www.mapei.cz, 

www.mapei.it a www.mapei.com


