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MAPELASTIC
Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de varandas, 
terraços, casas de banho, piscinas.

VANTAGENS:
Sistema completo
Impermeabilização segura
Trinta anos de experiência
Garantia máxima
Aderência perfeita
Recuperação e melhoria
Elevado valor de transpirabilidade
Elevada flexibilidade
Resistente aos raios UV
Interrompe a penetração de CO2
Confiabilidade comprovada
Soluções confiáveis
Aplicação com baixas temperaturas
Fácil e rápido de aplicar
Dados técnicos:

Consistência: plástica-espatulável.
Relação da mistura: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Duração da mistura: cerca de 1 h.
Temperatura de aplicação permitida: de +5ºC a + 35ºC.
Espessura mínima da aplicação: 2 mm em duas demãos.
Classificação: EN 1504-2 – revestimento (C) princípios PI, MC e IR, produto de acordo com a 
norma EN 14891 e com a aprovação EPAL.
EMICODE: EC1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula ou por projeção.
Armazenagem: 12 meses parte A, 24 meses parte B.
Consumo:
- com espátula: 1,7 kg/m2 por mm de espessura;
- por projeção: 2,2 kg/m2 por mm de espessura.
Embalagem:
- kit de 32 kg: sacos de 24 kg + bidões de 8 kg.

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

MAPELASTIC

Preço:      KIT de 32 kgs ( 24+8)              98,40 €
                 Acresce IVA

Pode colocar um desconto de 50%

Preço:      
KIT de 32 kgs ( 24+8)              98,40 €
50% DESCONTO
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