
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Montering av Mapeguard WP 90.

• Montering och försegling av överlappning  
och tätdetaljer hos Mapeguard WP 90 (och 
Mapeguard WP 200).

• Mapeguard WP Adhesive är lämplig för användning 
på väggar och golv.

TEKNISKA EGENSKAPER
Mapeguard WP Adhesive är ett tvåkomponents 
cement- och bindemedelsbaserat bruk med finkornig 
utvald ballast, specialtillsatser och syntetiska polymerer 
i vattendispersion, blandade enligt en formel utvecklad  
i MAPEIs egna forskningslaboratorier.

När de två komponenterna blandas, erhålls en massa 
med mjuk och formbar konsistens. Den kan appliceras 
med borste eller roller eller med spackel.

REKOMMENDATION
• Använd inte Mapeguard WP Adhesive till tjocka  

skikt (mer än 2 mm per skikt).

• Mapeguard Adhesive kan bara appliceras om 
temperaturen är över +5°C.

• Tillsätt inte cement, ballast eller vatten till  
Mapeband WP Adhesive.

• Skydda från vatten under de första 24 timmarna  
efter applicering.

APPLICERING
Förberedning av underlaget
Mapeguard WP Adhesive används på torra, rena skikt 
av Mapeguard WP 90 (och Mapeguard WP 200) eller 
tillhörande Mapeguard Tape. Eller som monteringslim 
för Mapeguard WP 90 på underlag av betong, puts eller 
godkända våtrumsskivor.

Beredning av blandningen
Häll komponent B (vätska) i en lämplig ren 
behållare. Tillsätt sedan långsamt komponent A 
(pulver) under omrörning med mekanisk omrörare. 
Blandningsförhållande: komp A: komp B = 1: 0,8.
Blanda noggrant (med ett blandningsförhållande för 
komp A: komp B = 1: 0,8) under flera minuter, och ta 
sedan bort pulver som fastnat på sidorna och bottnen 
i behållaren. Fortsätt blanda tills det är helt blandat. En 
mekanisk omrörare med låg hastighet rekommenderas 
för ändamålet för att förhindra att alltför mycket luft 
kommer in i blandningen. Undvik att blanda produkten 
manuellt.

Applicering
Mapeguard WP Adhesive kan appliceras med borste, 
roller eller spackel.
När fästmassan har applicerats, måste överlappningen 
hos Mapeguard WP 90 (och Mapeguard WP 200) eller 
tillhörande Mapeguard ST Tätband sammanfogas så 
snabbt som möjligt genom att fullständigt bädda in dem 
i fästmassan och undvika luftfickor. Det rekommenderas 
att pressa fast förseglingsbandet genom att trycka 
med den släta sidan av tandspackeln i sned vinkel. Ett 
annat alternativ är att trycka med en lämplig tryckroller. 

Tvåkomponents, snabbtorkande elastisk 
cementbaserad fästmassa för limning  
och försegling av överlappning hos  
Mapeguard WP 90 (och Mapeguard WP 200)  
och tillhörande Mapeguard Tätdetaljer
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förvaras 12 månader i originalförpackning  
på torr plats.

Mapeguard WP Adhesive komponent B  
kan förvaras 24 i obruten originalförpackning.
Förvara Mapeguard WP Adhesive på torr 
plats vid en temperatur på minst +5°C.

Mapeguard WP Adhesive komponent A 
svarar mot kraven i Annex XVII i Regel (EC) 
N1907/2006/REACH) del 47.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER UNDER 
OCH EFTER APPLICERING
• Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs 

vid temperaturer runt +20°C.

• Vid varm väderlek rekommenderas att 
produkten hålls undan från direkt solljus 
(både pulver och vätska).

SKYDDSÅTGÄRDER
Mapeguard WP Adhesive komponent A 
anses inte vara skadlig enligt gällande normer 
och riktlinjer för blandningar. Den innehåller 
speciella hydrauliska bindemedel som, 

Torknings- och monteringstiden blir kortare 
vid högre temperaturer och längre vid lägre 
temperaturer. Omgivningstemperaturen  
för installationen får inte vara lägre än +5°C 
innan den slutliga härdningen ägt rum. 
Materialet är lämpligt för användning på 
väggar och golv.

Rengöring
Verktyg och behållare ska rengöras med 
rikligt med vatten medan Mapeguard 
WP Adhesive fortfarande är färskt. Ytor 
ska rengöras med en fuktig trasa innan 
fästmassan torkar.

ÅTGÅNG
5 cm överlapp på Mapeguard WP 90  
100 g/m.
12,5 cm överlapp på Mapeguard ST 
Tätband  250 g/m.

FÖRPACKNING
Enhet om 6,75 kg (3 kg säck + 3,75 kg dunk).

LAGRING
Mapeguard WP Adhesive komponent A kan 
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TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTIDENTITET

komp. A komp. B

Konsistens: pulver vätska

Kulör: ljusbrun vit

Skrymdensitet (g/cm³): 1,3 –

Densitet (g/cm³): _ 1,04

Andel torr, fast substans (%): 100 54

APPLICERINGSDATA (vid +20°C - 50% R.F.)

Kulör efter blandning: brun

Blandningsförhållande: komponent A : komponent B = 1 : 0,8

Konsistens: vätska

Blandningens densitet (kg/m²): 1400

Appliceringstemperatur: från +5°C / +35°C

Brukstid: mer än 45 min



när de är i kontakt med svett eller andra 
kroppsvätskor, kan orsaka en lätt irriterande 
alkalisk reaktion.
Mapeguard WP Adhesive komponent B  
anses inte vara skadlig enligt gällande 
normer och riktlinjer för blandningar.   
Vi rekommenderar att att använda 
skyddshandskar och skyddsglasögon och  
att de vanliga förhållningsreglerna för 
hantering av kemikalier följs.
För mer ingående information om säker 
hantering av våra produkter, se våra senaste 
utgåver av säkerhetsdatabladen  
för produkterna.

FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

NOTERA!
Trots att de tekniska detaljerna och 
rekommendationerna i denna publikation 

representerar det bästa av vår kunskap och 
erfarenhet, måste ovanstående information 
alltid betraktas som indikationer. Därför skall 
den som använder produkten på förhand 
försäkra sig om att den är lämplig för den 
aktuella applikationen, och användaren själv 
är alltid ansvarig för konsekvenser i samband 
med användandet av produkten.

Vänligen referera till senast uppdaterade 
versionen av tekniskt datablad, tillgängligt 
på vår webbsida www.mapei.se

Alla referenser på produkten är  
tillgängliga vid förfrågan och på  
Mapeis hemsida www.mapei.se
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BUILDING THE FUTURE
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