Märgade ruumide plaatimine MAPEI toodetega

SEINAD
Kipsplaat

Kivi- või betoonpind

1. Kruntimine PRIMER G’ga (1: 1...2 veega).
Eriti hoolikalt kruntida alaserva ja põranda
nurka. Lase kuivada 20-30 minutit.
2. Esimene kiht MAPEGUM WPS’i kanda peale
sileda- või hammaskelluga (hammas ~1 mm).
3. MAPETAPE – butüültihendlint märjale või
kuivale MAPEGUM WPS’le (tavaliselt
50mm laiune nurgateip, seina ja põranda
nurkadele 100 mm laiune).
4. Teine kiht MAPEGUM WPS kanda risti
eelmisega,soovitav sileda kelluga.
5. Plaatimine KERAFLEX’iga vähemalt 5 tundi
peale MAPEGUM WPS kasutamist.
6. Vuukimine ULTRACOLOR PLUS’i või
KERACOLOR’i seguga 24 tunni pärast.
Elastsed vuugid teha MAPESIL AC
silikooniga.

1. Puhtad ja niisutatud kivi- ja betoonpinnad
tasandada tasandusseguga NIVOPLAN, lasta
kuivada vähemalt 1 ööpäev või tasandada
kiirtasandusseguga
NIVORAPID,
mida
lastakse kuivada 3-6 tundi.
2. Kruntida üks kord PRIMER G’iga (1:4
veega). Lasta kuivada 20-30 min. ja teha
esimene
kiht
MAPEGUM
WPS’ga.
Kasutatakse siledat või hammaskellut
(hammaskellu 1-2 mm).
3. MAPETAPE lindiga (100mm) katta nurgad ja
betoondetailide liited kas kuivale või märjale
MAPEGUM WPS’le.
4. Teine kiht MAPEGUM WPS’ga risti eelmise
suunaga hammas- või sileda kelluga.
5. Plaatimine KERAFLEX’iga vähemalt 5 tundi
peale MAPEGUM WPS kasutamist.
6. Vuukimine ULTRACOLOR PLUS’i või
KERACOLOR’i seguga 24 tunni pärast.
Elastsed vuugid teha MAPESIL AC –ga.
7. Betoonelementidest seintele soovitatakse teha
nurgavuugid poole seina kõrguseni MAPESIL
AC’ga.
_______________________________________________________________________________________

BETOONPÕRANDAD
1. Tsemendipinna puhastamine tsemendipiimast.
2. Kruntimine PRIMER G’iga (1:4 veega), eriti
hoolsalt teha seina ja põrandavaheline nurk.
3. Seinaplaadi ja põrandavaheline nurk täita
MAPEFLEX GB1’ga (butüültihendusmass).
4. Tasandamine ja kalded NIVORAPID seguga,
lasta kuivada 3-6 tundi.
5. Kruntimine PRIMER G’iga (1:4 veega). Lasta
kuivada 20-30 minutit.
6. Esimene kiht MAPGUM WPS’ga sileda- või
hammaskelluga (hammas 1-2mm).
7. MAPETAPE butüülteip (100 mm) seina ja
põranda nurka märjale või kuivale
MAPEGUM WPS’le.
8. Põrandatrapi asetamine kuivale MAPEGUM
WPS’le
9. Teine kiht MAPEGUM WPS’ga kanda peale
risti eelmise kihiga hammas- või sileda
kelluga. Eriti hoolikalt teha äravoolutrapi ja
manseti ümbrus.

10. Plaatimine kuivale pinnale KERAFLEX’iga
vähemalt 5 tundi peale MAPEGUM WPS
kasutamist.
11. Vuukimine ULTRACOLOR PLUS’i või
KERACOLOR’i seguga vähemalt 48 tunni
pärast. Elastsed vuugid teha MAPESIL ACga.
PRIMER G – 100 g/m²-le
1,5 kg/m²-le seina- ja plaatpinnale,
2,0 kg betoonpõrandale
Tasandussegud: 16 kg/m² - paksuse 1 cm kohta
Plaatimissegud: 2-4 kg/m²-le
Vuugisegud: 0,3-1,0 kg/m²-le
Silikoon:
umbes 12,5 j.m. tuubiga, kui
vuuk on 5 x 5 mm
Kulu:
Veetõke:

Kulu on keskmine, sõltub aluspinnast ja segude
valikust.

Küttega põrandad tehakse üldiste ehitustööde käigus.
NB! Betoonpõrand on plaatimiskõlblik kui ta on kuiv ja stabiilne ning jääkniiskus ei
ületa 2…2,5%. Kuivamiseks kulub vähemalt 1 kuu sõltuvalt betooni paksusest.
Aega võib tunduvalt lühendada paari päevani kui betoonivalu teha MAPECEM või
TOPCEM sideainega.

