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1) A termék egyedi azonosító kódja:  MAPELASTIC 

2) Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 
azonosítását: 

A termék csomagolásán található. 

3) Felhasználás céljai:    Folyékonyan felhordott, kétkomponensű vízzáró termék, polimerrel 
módosított cement bázisú habarcs kerámia burkolatok alá.  

4) Gyártó: MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2.,   www.mapei.hu 

 

5) Az AVCP-rendszerek:        3. rendszer  (vízszigetelés) 

6) Harmonizált szabványok:  EN 14891:2012  
Bejelentett szervek: LGAI Technological Center, S.A., (kijelölés száma: 0370), kijelölt laboratórium által 
végzett termék típus meghatározást a gyártó által vett mintából  készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as 
rendszer szerint. Jegyzőkönyv száma: 13/7623-1792-S. 

7) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények: 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 
Harmonizált műszaki 

előírás 

   

Kezdeti tapadó szilárdság: 
Vízszigetelés: 
Repedés áthidaló képesség: 

- normál tárolásnál  (+23 oC) 
- alacsony hőmérsékleten (-20oC): 

Tapadószilárdság tartóssága: 
- hő öregítés után:  
- vízbe merítés után: 
-  mésszel telített vízbe merítés után: 
-  fagyasztás-olvasztási ciklusok után: 

Veszélyes anyagok kibocsátása: 

≥ 0,5 N/mm2 
nincs behatolás 

 
≥ 0,75 N/mm2 
≥ 0,75 N/mm2 

 
≥ 0,5 N/mm2 
≥ 0,5 N/mm2 
≥ 0,5 N/mm2 
≥ 0,5 N/mm2 

lásd bizt. adatlap 

EN 14891:2012 

 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek. 

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent 
azonosított gyártó felelőssége mellett.  

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: Szautner Csaba kereskedelmi vezető. 

 

 

Budaörs, 2019.01.10.     ……………………………………………. 
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 CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 14891-2:2012 szerint 
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CPR-HU1/0063 
EN 14891:2012 

MAPELASTIC 
Folyékonyan felhordott vízzáró termék, polimerrel módosított   cement bazisú 

habarcs (CM O2). Minden belső alkalmazáshoz és úszómedencékhez 
kerámia burkolatok alá. (EN 12004 szerinti C2 ragasztóval ragasztva). 

 

Kezdeti tapadó szilárdság: 

Vízszigetelés: 

Repedés áthidaló képesség: 

- normál tárolásnál  (+23 oC) 

- alacsony hőmérsékleten (-20 oC): 

Tapadószilárdság tartóssága: 

- hő öregítés után:  

- vízbe merítés után: 

- mésszel telített vízbe merítés után: 

- fagyasztás-olvasztási ciklusok után: 

Veszélyes anyagok kibocsátása: 

 

≥ 0,5 N/mm2 

nincs behatolás 

 

≥ 0,75 N/mm2 

≥ 0,75 N/mm2 

 

≥ 0,5 N/mm2 

≥ 0,5 N/mm2 

≥ 0,5 N/mm2 

≥ 0,5 N/mm2 

lásd bizt. adatlap 



 
 
  

CE JEL 
TNY melléklet, sz:CPR-IT1/Hiba! A hivatkozási 

forrás nem található. 
 

 

 

 
TNY+CE jel doc változat N° IT1/Hiba! A hivatkozási forrás nem található..Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található./HU  CE old. 1/1 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel 

meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a 

csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból: 

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani, 

- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen), 

- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy 

- nyomtatási hiba  

 


