
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
• Στεγάνωση γωνιών μεταξύ παράπλευρων τοίχων και 

μεταξύ τοίχων και δαπέδων.
• Ελαστική στεγάνωση αρμών ελέγχου σε ταράτσες, 

μπαλκόνια, κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Mapeband Easy αποτελείται από έναν πυρήνα 
ελαστικού καουτσούκ αδιαπέραστου από το νερό και 
τους ατμούς με επίστρωση και στις δύο πλευρές από 
μη υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου ανθεκτικό στα 
αλκάλια.
Το Mapeband Easy είναι ελαστικό και εύκαμπτο, με 
διάτρηση κατά μήκος των άκρων για να διευκολύνεται η 
κάλυψη με το επιλεγμένο προϊόν στεγάνωσης.
Το Mapeband Easy μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
μεγάλο αριθμό στεγανωτικών και, ειδικότερα: με τη 
σειρά Mapelastic, με Monolastic, με Mapegum WPS ή 
με τα προϊόντα της σειράς Aquaflex Roof.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Υψηλής ελαστικότητας, με επιμήκυνση θραύσης 

μεγαλύτερη από 300%.
• Εύκολη τοποθέτηση, χάρη στις πλευρικές οπές.
• Χάρη στη συνεχή επίστρωση από μη υφαντό ύφασμα, 

οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων 
της ταινίας μπορούν να γίνουν απευθείας με το 
επιλεγμένο στεγανωτικό.

• Μπορεί να καλυφθεί πλήρως με το επιλεγμένο 
στεγανωτικό ή με την ενδεχόμενη επόμενη στρώση 
κόλλας για την τοποθέτηση της επικάλυψης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
• Για το τέλειο σφράγισμα των γωνιών, χρησιμοποιήστε 

τις ειδικά προδιαμορφωμένες γωνίες 90° και 270° της 
σειράς Mapeband Easy.

• Για το τέλειο σφράγισμα στα σημεία διέλευσης 
σωληνώσεων, χρησιμοποιήστε τα ειδικά 
παρεμβύσματα Mapeband Easy.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Απλώστε στις πλευρές των γωνιών και των αρμών 
διαστολής για στεγάνωση με Mapeband Easy μια 
στρώση του επιλεγμένου στεγανωτικού προϊόντος, 
έτσι ώστε να προσαρμόζει καλά η απλωμένη ταινία 
στεγάνωσης, χωρίς να σχηματίζονται πτυχές ή 
φυσαλίδες και να επιτυγχάνεται έξοδος υλικού από τις 
πλευρικές οπές.
Σε περίπτωση εφαρμογής στους αρμούς ελέγχου 
τσιμεντοκονιάματος (π.χ. σε ταράτσες) το Mapeband 
Easy πρέπει να εφαρμόζεται ισόπεδα και πάνω από τον 
αρμό.
Οι συνδέσεις μεταξύ των τεμαχίων του Mapeband Easy 
πρέπει να γίνονται με επικάλυψη τουλάχιστον 5 cm και 
να συγκολλούνται με το επιλεγμένο προϊόν στεγάνωσης.
Η εφαρμογή του επιλεγμένου συστήματος στεγάνωσης 
μπορεί να γίνει μετά την εφαρμογή του Mapeband Easy 
σε όλους τους αρμούς και τις συνδέσεις.
Το στεγανωτικό πρέπει να εφαρμόζεται με συνέχεια 
πάνω στο Mapeband Easy, εκτός και αν η στεγανωμένη 
επιφάνεια πρόκειται να επικαλυφθεί με πλακίδια, 
φυσικούς λίθους ή μωσαϊκό. Στην περίπτωση αυτή 
το επιλεγμένο στεγανωτικό προϊόν για τους αρμούς 
ελέγχου, πρέπει να εφαρμόζεται στο Mapeband 
Easy αφήνοντας εμφανή την κεντρική λωρίδα (με τη 
διακεκομμένη γραμμή) προκειμένου να σχηματίζεται 
ο αρμός που θα τηρηθεί στη συνέχεια και από την 
επικάλυψη.

Στις περιπτώσεις αυτές, ακόμη και όταν το 
Mapeband Easy καλύπτεται πλήρως με το 
στεγανωτικό, ο ενδεχόμενος οπλισμός ενίσχυσης μεταξύ 

Ταινία καουτσούκ για 
ελαστικές συνδέσεις 
συστημάτων στεγάνωσης, 
με επίστρωση από μη 
υφαντό ύφασμα και στις 
δύο πλευρές
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ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

®

των δύο στρώσεων του στεγανωτικού πρέπει 
να διακόπτεται στις πλευρές του Mapeband 
Easy, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη 
κίνηση του συστήματος στους αρμούς και 
στις συνδέσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
– Ρολά Υ130 mm των 30 m.
– Ρολά Υ130 mm των 10 m.
– Γωνίες 90° και 270°.
–  Παρεμβύσματα εξόδων 200x200 mm και 

400x400 mm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το Mapeband Easy είναι προϊόν που βάσει 
της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
(Κανονισμός 1906/2007/ΕΚ - REACH) 
δεν απαιτεί έκδοση δελτίου δεδομένων 
ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, 
συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών 
και γυαλιών και η τήρηση των μέτρων 
ασφαλείας που ισχύουν για τον χώρο 
εργασίας.

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις 
αυτού του εντύπου τεχνικών πληροφοριών 
βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την 
εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες στο 
σύνολό τους, πρέπει να θεωρούνται απλά ως 
ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση 
βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής 
εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για 
τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, 
ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη 
ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση 
του προϊόντος.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την 
τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών 
Πληροφοριών, που είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα μας www.mapei.com

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το περιεχόμενο του παρόντος Τεχνικού 
Εντύπου μπορεί να αναπαράγεται σε 
άλλο έγγραφο μελέτης, αλλά το έγγραφο 
αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
αντικαθιστά ή να συμπληρώνει το ισχύον 
Τεχνικό Έντυπο τη στιγμή της εφαρμογής 
του προϊόντος MAPEI.
Το πιο πρόσφατο έντυπο τεχνικών 
πληροφοριών είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα μας www.mapei.com.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ 
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ MAPEI.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος υλικού: καουτσούκ με επίστρωση από μη υφαντό ύφασμα 
πολυπροπυλενίου και στις δύο πλευρές

Πάχος (EN 1849-2) (mm): 0,68

Βάρος (EN 1849-2) (g/m²): 285

Αντοχή στον εφελκυσμό (EN ISO 527-3) (N/15 mm): 45

Επιμήκυνση θραύσης (EN ISO 527-3) (%): 315

EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή
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Mapeband Easy 
τοποθετημένο σε 
αρμό ελέγχου του 
τσιμεντοκονιάματος

Όλα τα παραδείγματα εφαρμογής 
των προϊόντων είναι διαθέσιμα 

κατόπιν ζήτησης, στην ιστοσελίδα 
της Mapei www.mapei.com

Αυτό το σύμβολο προσδιορίζει τα προϊόντα 
MAPEI με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε 
πτητικές οργανικές ουσίες με πιστοποίηση από 
την GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Ver legewerksto f fe ,  K lebsto f fe  und 
Bauprodukte e.V.), για τον έλεγχο των 
εκπομπών από τα προϊόντα για δάπεδα.


