
BRUKSOMRÅDE
Forsterket armering beregnet på:
a)  Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic eller 

Monolastic Ultra som brukes til vanntetting av 
terrasser, balkonger, svømmebassenger, bad, 
dusj, osv., med overflater av keramiske fliser eller 
naturstein;

b)  beskyttende og fleksible lag av Mapelastic, 
Mapelastic Smart, Monolastic eller Monolastic 
Ultra anvendt på innendørs og utendørs 
sementbaserte underlag med mikrosprekker;

c)  spesielt belastede områder i vanntettingssjikt 
sammen med Mapegum WPS og Aquaflex;

d)  Aquaflex eller Mapegum WPS når den brukes for å 
danne bruddsikre membraner på innendørs avretting 
og vegger med mikrosprekker;

e)  Plastisol 1 når produktet brukes til å reparere 
sprukne bitumenmembraner og Plastimul når den 
brukes på underlag med mikrosprekker.

TEKNISKE DATA
Duken er laget av glassfiber og er behandlet med 
en spesiell primer som gjør den motstandsdyktig for 
alkalier og forbedrer dens vedheft til alle vanntettings- 
og avrettingslag (der den er anbefalt).
Så snart avrettingsmassen eller tettesjiktet er 
herdet vil glassfiberduken forsterke sjiktet, slik at 
det er beskyttet mot sprekkdannelser forårsaket 
av bevegelser i underlaget eller i den flisbelagte 
overflaten. Den gjør det også enklere å påføre et  

ca. 2 mm tykt, jevnt sjikt av planerings- og 
avrettingsmasse, samt øker systemets temperatur-  
og slitasjebestandighet.

BRUKSANVISNING 
Glassfiberduken må være helt innbakt i tetningssjiktet 
eller puss- og avrettingslaget. Legg duken inn som følger:

•	med en glatt murskje påføres et jevnt sjikt  
(ca. 1-1,5 mm) av vanntettings- eller avrettingslaget; 

•	mens produktet fortsatt er ferskt; legg Mapenet 150-
duken på overflaten og trykk den forsiktig inn med 
murskjeen, slik at den blir baket inn i sjiktet; 

•	 vent til sjiktet er tørt (vanligvis 12 til 24 timer, avhengig 
av hvilken type produkt som benyttes og av tykkelsen 
på sjiktet, lufttemperatur og relativ fuktighet). Om 
nødvendig påføres nok et sjikt av produktet. 

Overlapp hvert stykke av glassfiberduken med minst 
5/10 cm.

EMBALLASJE
50 meters ruller, 1 m bred.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR 
KLARGJØRING OG PÅFØRING
Mapenet 150 er en artikkel som i henhold til Europeiske 
regler (Reg. 1906/2007/CE-REACH) ikke krever eget 
sikkerhetsdatablad. Det anbefales å bruke vernehansker 
og vernebriller under montering, samt følger øvrige 
gjeldene sikkerhetsinstrukser for arbeidsplassen.

Alkaliresistent 
armeringsnett av 
glassfiber som brukes 
til å forsterke vanntette 
beskyttelseslag, 
bruddsikre membraner  
og sementbaserte puss-  
og avrettingslag
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TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Farge: blå

Vekt (g/m²): 150 (± 5%)

Maskestørrelse (mm): 4 x 5

Alkalibestandig: ja (iht. ETAG 004-retningslinjer)

STREKKSTYRKE (i samsvar med tester i ETAG 004-retningslinjer)

Tilnærmet bruddstyrke for duk: lengderetning > 40 N/mm (tilsv. 2000 N/5 cm)
tverr-retning > 40 N/mm (tilsv. 2000 N/5 cm)

Tilnærmet bruddstyrke etter aldring: lengderetning > 20 N/mm (tilsv. 1100 N/5 cm) 
tverr-retning > 20 N/mm (tilsv. 1100 N/5 cm)
Alltid > 50% av verdien

Vanntetting med 
Mapelastic, forsterket 
med Mapenet 150
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BUILDING THE FUTURE
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PRODUKT FOR PROFESSJONELT BRUK.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som 
fremkommer i denne produktbeskrivelse 
representerer vår nåværende kunnskap 
og erfaring om produktet. All ovenstående 
informasjon må likevel bli betraktet som 
retningsgivende og gjenstand for vurdering. 
Enhver som benytter produktet må på 
forhånd forsikre seg om at produktet er egnet 
for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv 
ansvarlig dersom produktet blir benyttet til 

andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig 
utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon 
av teknisk datablad som finnes tilgjengelig 
på vår webside www.mapei.no

Alle referanser for produktet er 
tilgjengelige på forespørsel og på  
våre hjemmesider www.mapei.no  

eller www.mapei.com


