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A MAPEI, mely vezetõ szerepet tölt be a világpiacon az építõipari és ipari vegyi anyagok
gyártásában, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik mind az új építésû medencék, uszodák
és fürdõk létrehozásában, mind a meglévõ uszodák felújításában. Az 1950-es évektõl kezdve
a MAPEI gyár termékeit használják majdnem minden Olimpiai Játék és számos nagyhírû,
nemzetközi verseny színhelyéül szolgáló uszoda, valamint a sportolók és a nézõk elhelyezését
biztosító létesítmény megépítésénél.
Ennek köszönhetõen a MAPEI a vasbeton szerkezetek létrehozásához és szigeteléséhez, a
kerámialapok és az üvegmozaik lerakásához szükséges speciális ragasztók, fugázók és
tömítõanyagok teljes skáláját ajánlja.

A vasbeton medencéket vízzáró betonból kell készíteni, melynek
jellemzõje a hatékony víztartás és a megfelelõ felületi stabilitás,
melyek együttesen biztosítják a burkolat hosszú élettartamát. A
szerkezetet egészében nézve úgy kell megtervezni, méretezni,
kialakítani és kivitelezni, hogy a vízzárósággal szemben támasztott
követelmények teljesüljenek. A szerkezeti vastagságnak legalább
25 cm-nek, de a lefolyócsatornák környékén is minimum 15 cm-nek
kell lennie. A vasalás fedettsége nem lehet kisebb, mint 3 cm. A
beton készítésekor törekedni kell arra, hogy a víz-cement tényezõ
értéke - az MSZ EN 206-1-2002-nek megfelelõen - maximum 0,45
legyen. A MAPEI a hiper-folyósító termékcsaládját, és a
módosított akrilát bázisú folyósítószerek széles
választékát ajánlja. E termékek segítségével olyan betont lehet
készíteni, amelynek mátrixa tömör, jelentéktelen mértékben zsu-
gorodik valamint a víz-cement tényezõje igen alacsony és kiváló a
megmunkálhatósága (S4/S5). A betonozási technológiából adódó,
elkerülhetetlen munkahézagok tökéletesen vízzáró kialakítását
biztosítja az akrilpolimer bázisú és bentonitmentes
duzzadó szalag, melynek tágulási nyúlása a 120%-ot is elérheti és
beépítése az ragasztó segítségével egyszerûen
kivitelezhetõ. A frissen elkészített vasbetonszerkezet utókezelését
és megóvását a kivitelezési körülményeknek megfelelõ tech-
nológiával biztosítani kell. A felületkiegyenlítési, szigetelési és
burkoló munkák kezdete elõtt a medence vízzáróságát 14 napon át
tartó próbafeltöltéssel kell ellenõrizni, de csak miután a hidratációs
valamint a száradási zsugorodásból adódó folyamatok lejátszódtak
(3-6 hónap).

Mapefluid
Dynamon

Idrostop

Idrostop Mastic
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A MEDENCETEST KIALAKÍTÁSA

A betonszerkezet esetleges egyenetlenségeit - legyen az újonnan
épített, vagy már meglévõ hordozófelület - a felhasznált zsaluzat
anyagától- és a kiegyenlítõ réteg vastagságától függõen magas
tapadó- és nyomószilárdsági mutatókkal rendelkezõ speciális kie-
gyenlítõ anyagokkal kell elvégezni. A munkálatok megkezdése elõtt
meg kell bizonyosodni arról, hogy a kiegyenlítendõ felület szabvá-
nyosan szilárd, száraz, tapadást gátló- és egyéb építési maradvány
anyagoktól (pl: zsaluleválasztó szerek) mentes valamint rendelkezik

a minimálisan elõírt 1,5 N/mm felületi tapadó-húzószilárdsággal.

A medence határoló falainak és egyéb függõleges felületeinek
kiegyenlítése (elõrekevert, használatra kész cement-
habarcs) és (szintetikus latex diszperzió) keverékével
oldható meg . Ez utóbbit arányban vízzel kell higítani. A kie-
gyenlítõ habarcs és a fogadó felület közötti tökéletes kötést

, és arányú keverékének gúzként
történõ felhordása biztosítja. Alternatív megoldásként alkalmazható
a termékcsaládja (szálerõsített, zsugorodás-
kompenzált, felhasználásra kész betonjavító habarcsok), melyek
használatának feltétele a megfelelõen érdes (pl. acélszemcse-
szórással elõkészített) és elõnedvesített fogadófelület.

A medence padozatának és egyéb vízszintes felületeinek (pl: me-
dencefej) kiegyenlítéséhez szintén használhatóak a fenti anyagok,
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1) Függõleges felületek elõkészítése

2) Vízszintes felületek elõkészítése

Nivoplan
Planicrete

1:4

Planicrete víz Nivoplan 1:1:2-3

MAPEI Mapegrout

de alternatívaként a Mapei gyorsan száradó és rövid kötésidejû
esztrich rendszere is beépíthetõ a kötött esztrichek általános
technológiáját alkalmazva. Az alapozásként ez esetben is egy
gúzréteget kell felhordani: és egy kötõanyag - mely
lehet (hidraulikus kötõanyag) vagy
(elõkevert szárazesztrich) - arányú keverékével. Fenti
rendszer alkalmazása esetén 24 óra elteltével el lehet kezdeni a
szigetelési vagy burkolási munkákat. Amennyiben a kivitelezési
határidõ ennél rövidebb a kötõanyagot (speciális,
zsugorodáskompenzált gyorscement cementesztrichekhez,) lehet
helyettesíteni. Ebben az esetben a szigetelési és burkolási munkák
3-4 óra elteltével elkezdhetõek.

Planicrete, víz
Topcem Topcem Pronto

1:1:2-3

Mapecem-mel

BETON FELÜLETEK ELÕKÉSZÍTÉSE

BA
Vízzáró vasbeton szerkezet

PÉLDA ÜVEGMOZAIK BURKOLATÚ
MEDENCE RÉTEGRENDJÉRE:

MEDENCEÉPÍTÉS
BETONADALÉKOK, VÍZSZIGETELÕ ANYAGOK,
RAGASZTÓK ÉS FUGÁZÓ ANYAGOK
KERÁMIA- ÉS MOZAIK BURKOLATOKHOZ
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PÉLDA KLINKER VAGY KERÁMIA
BURKOLATÚ MEDENCE RÉTEGRENDJÉRE:

Nivoplan + Planicrete
kiegyenlítés

Mapelastic
+ Üvegszövet háló

(opcionális) szigetelés

Kerabond fehér
+ Isolastic

ragasztó
1:1 arányban

vízzel higítva

Keracolor+Fugolastic
Ultracolor
Kerapoxy

vagy
vagy fugázó

Üvegmozaik

Mapesil AC tömítés

Mapeband szalag

Idrostop
+ Idrostop Mastic

profil
ragasztó

Munkahézag

Planicrete, Mapecem
Topcem
víz és

vagy kötõhíd

Mapecem, Topcem
Topcem Prontovagy

kiegyenlítés

Vízzáró
vasbeton
szerkezet

Vízzáró
vasbeton
szerkezet

Nivoplan + Planicrete
kiegyenlítés

Mapelastic +
Üvegszövet háló

(opcionális) szigetelés

Keraflex
Granirapid

vagy
ragasztó

kétoldalas kenéssel

Keracolor+Fugolastic
Ultracolor

Kerapoxy
vagy

vagy fugázó

Lapburkolat

Mapesil AC tömítés

Mapeband szalag

Munkahézag

Idrostop +
Idrostop Mastic

profil
ragasztó

Planicrete, Mapecem
Topcem

víz és
vagy kötõhíd

Mapecem, Topcem
Topcem Pronto

vagy
kiegyenlítés



A kent szigetelés felhordását követi a lapburkolat felragasztása,
melyhez a a ragasztók széles skáláját kínálja. A megfelelõ
ragasztó kiválasztásánál figyelembe kell venni a burkolólap anyagát.
Amennyiben üvegmozaikra esett a választás érdemes gyors
tapadást biztosító, azonban normál kötés idejû, vékonyágyas fehér
ragasztót használni. Leginkább ajánlott a
(cementkötésû, emelt minõségû, nagy tapadószilárdságú, fagyálló
ragasztó) rugalmasító és tapadást javító adalék (1:1
arányban vízzel hígítva) használata. Az uszodai igénybevételnek is
ellenálló klinker vagy kerámia lapokat a szigetelési rendszerrel
összehangolt (magas mûanyagtartalmú és flexibilitású
vékonyágyas habarcs) ragasztóba kell ágyazni, az elõírásoknak
megfelelõen buttering-floating (kétoldali kenés) eljárással, mellyel
biztosíthatjuk a burkolatok üregmentes fektetését.
Fenti termékek alkalmazása esetén a medencét a burkolatok
lerakását követõ kb. 21 nap elteltével lehet feltölteni. Amennyiben
ennél lényegesen kevesebb idõ áll rendelkezésre a
(rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezõ, gyorsan szilárduló,
kétkomponensû ragasztóhabarcs szürke és fehér színben) alkal-
mazása az ajánlott, így a fugázás 3-4 óra elteltével elvégezhetõ és
a medencét már 3 nap után fel lehet tölteni.
Az említett ragasztók mindegyike megfelel az MSZ 12004:2002
szabványban elõírtaknak.

MAPEI

Kerabond fehér

+ Isolastic

Keraflex

Granirapid
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BURKOLÁS4

5VÍZNYOMÁS ÁLLÓ SZIGETELÉS

Ha a beton az MSZ-EN 206-1 szabvány szerint készül el Mapei
folyósítószerekkel és betartják az ide vonatkozó szabványi
elõírásokat, valamint legalább 7 napig biztosítják a megfelelõ utó-
kezelést garantálni lehet, hogy a medence víztartó képessége az
elõírtaknak meg fog felelni és nem lesz szükség további szige-
telésre. A betonmedencék vízátnemeresztõsége alatt azt értjük,
hogy a víz hosszú idõn át tartó, egyoldalú behatása révén sem
hatol át a szerkezeten valamint, a nem vízterhelt oldalon sem
tapasztalható víz megjelenése csepegõsen folyékony formában.
Abban az esetben, ha a kivitelezés nem a fenti szempontok alapján
történik és a beton nem szigetel kellõképpen, célszerû rugalmas,
repedés-áthidaló és a felületi feszültségek leépítésére is képes
alternatív szigetelõréteg felhordása.
Ennek a szigetelési rendszernek két alkotóeleme van, az egyik a

(kétkomponensû, repedésáthidaló és rugalmas,
cementkötésû kenhetõ vízszigetelõ habarcs), melynek felvitele
történhet glettvassal vagy szórópisztollyal legalább 2 mm vastag-
ságban, valamint különleges erõsítésnek is
kasírozható bele. A rendszer másik alkotóeleme a
termékrendszer (gumírozott textilszalag, külsõ- és belsõ sarokelem,
padló- illetve falszigetelõ gallér), melyeket a szegély-, csatlakozó-
és dilatációs hézagok vízzáróvá tételéhez kell a
ágyazni.

Mapelastic

Üvegszövet háló
Mapeband

Mapelasticba

FUGÁZÁS,  DILATÁCIÓS- ÉS CSATLAKOZÓ HÉZAGOK TÖMÍTÉSE

tartozó (kétkomponensû, saválló és vízzáró epoxi
fugázó), mely rendkívüli tulajdonságainak köszönhetõen még a
medence vízszigetelõ képességét is javítja.

vagy használata esetén a
medencét 7 nap elteltével lehet feltölteni; alkalmazása
esetén csak 48 órára van szükség.
A szegély-, csatlakozó- és dilatációs hézagokat tartósan rugalmas
tömítéssel kell kitölteni. Erre a (ecetsavtartalmú szilikon)
a legalkalmasabb, mely a fugázóhabarcsokkal megegyezõ
színekben kapható. A tömítõanyag felhordása elõtt minden esetben
használjunk alapozót, mely a hézagok széleinél a jobb
tapadást biztosítja.

Kerapoxy

Keracolor + Fugolastic Kerapoxy
Ultracolor

Mapesil AC
MAPEI

Primer FD

A ragasztó teljes kiszáradása és kötése után következhet a fugá-
zás, mely szintén körültekintõ anyagválasztást kíván, mivel a
fugázóanyagok a medencékben nagymértékû eróziós és vegyi
igénybevételnek vannak kitéve. Csak hálózati, kezelt víz esetén
szabad cementbázisú fugázóanyagokat használni, pl:
(gyorsan kötõ és száradó flexibilis fugázóhabarcs),
(cementkötésû, fagyálló fugázóhabarcs) (folyékony
polimer adalékszer), mely termékek az MSZ EN 13888:2003
szabvány szerinti CG2 osztályba tartoznak. Termál- és gyógyvíz
esetén, annak elõzetes vizsgálatokkal bizonyított összetételétõl
függõen választható a már fent említett
vagy az MSZ EN 13888:2003 szabvány szerint RG osztályba

Ultracolor
Keracolor

+ Fugolastic

Keracolor + Fugolastic

A medence nagytakarításakor azonban a vizet teljesen le kell
üríteni. A vízköves szennyezõdések letisztítására csak az ÁNTSZ
által engedélyezett savas kémhatású tisztítószereket szabad
használni, s ezeket is csak a termékismertetõ szerinti hígításban,
majd azonnal, bõ vízzel le kell mosni a felületrõl. A vízfelszínen úszó
zsír- és olaj-cseppekbõl, koromból, finom porból lerakódott
szennyezõdésrétegek hatékony eltávolítására lúgos kémhatású,
zsíroldó tenzideket tartalmazó, szintén ÁNTSZ engedélyes tisz-
títószerek a legalkalmasabbak. Az erõs lúgos kémhatás ugyan a
fugázást nem támadja meg, de tömény állapotban és hosszabb idõn
át érintkezve károsíthatja a medence fémszerkezeteit, sõt felmar-
hatja az üvegmozaikok felületét is. Ezért tisztítás után ezeket is bõ
vízzel le kell mosni.

A medence vízzel történõ feltöltése csak a ragasztó- és tömí-
tõanyagok teljes kiszáradása után kezdhetõ el. Ez a kivárási idõ
nagymértékben függ a felhasznált anyagok kötésidejétõl és
nem utolsósorban az idõjárási körülményektõl.

A vízmedencék üzemeltetésének szükséges velejárója a
szennyezõdött felületek rendszeres tisztítása. A vízszint fölötti fe-
lületeken lerakódott szennyezõdések a medencevíz ürítése nélkül
is folyamatosan eltávolíthatóak, ha az erre használt vegyszer az
ÁNTSZ vizsgálata szerint biológiailag lebontható, és a vízbe kissé
visszafolyva nem ártalmas az egészségre.
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OLIMPIC AQUATIC CENTER
Sydney - Ausztrália
Az olimpiai falut, amely a 2000 évi Olimpiai Játékok
színhelyéül szolgált 16 hektáros területen építették fel.
A létesítmények közül kiemelkedik az Olimpiai Vízi-
központ elnevezésû komplexum, amelynek részei: egy
olimpiai-, egy edzõ-, egy a toronyugró versenyek meg-
rendezésére is alkalmas- és egy általános célokra
használt uszoda, összesen 8.000 m² területen. A
kerámiacsempe- és mozaikburkolatokat -ba
ragasztották, a fugázáshoz -ot,
míg a lezárásokhoz -t használtak.

Granirapid
Keracolor + Fugolastic

Mapesil AC

7

GYULAI VÁRFÜRDÕ
Gyula 8

VÁRKERT TERMÁLFÜRDÕ
Pápa
2003 novemberében adták át Veszprém megye
legnagyobb fürdõjét, mely Pápa város központjától
gyalog 5 percre helyezkedik el. A strand területén
pezsgõfürdõvel és vízsugaras masszázzsal ellátott
ülõmedence, gyermekmedence és csúszda került
kialakításra. A komplexum 4 hektár területen helyez-
kedik el, melybõl mintegy 2200 m a vízfelület. A
medenceszerkezetek kiegyenlítéséhez

-t használtak, a szigetelés
rendszer alkalmazásával készült, a

medenceburkoló lapokat ragasztóba-, az
üvegmozaik burkolatokat -
-ba ágyazták és -kal, vala-
mint -vel fugázták.
tömítõanyagot használtak a csatlakozó hézagok tartó-
san rugalmas tömítésére.

2

Nivoplan +
Planicrete Mapelastic +
Mapeband

Keraflex
Kerabond fehér + Isolatic

Keracolor + Fugolastic
Sewament 2 Mapesil Ac
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SÁRVÁRI GYÓGYFÜRDÕ
Sárvár

6
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Vízzáró medence létrehozása érdekében a betonszerkezetnek a
következõ tulajdonságokkal kell rendelkezni:

> 37N/mm²
S4/S5 (MSZ EN 206-1:2002 szerint)

MSZ EN 206-1:2002 szabvány szerint
Xd2*)
minimum 3 cm

A betonhoz az MSZ EN 930-2:2002 szabványnak megfelelõ, a
termékcsaládba tartozó hiper-folyósítót vagy a

termékcsaládba tartozó, módosított akril bázisú folyó-
sítószert kell adagolni, amelynek pontos típusát a környezeti
hõmérséklet és az építkezés körülményei határoznak meg.

legalább 7 napig

(bentonit mentes, hidrofil gumiprofil) használatával tökéle-
tesen megoldható az alapfal és a felmenõ falak közti munkahézagok
vízzáróvá tétele; a beépítés ragasztó alkalmazásá-
val történik.
Amennyiben a betonszerkezet 30 cm-nél vastagabb, két szalagot
párhuzamosan kell beépíteni.
Az anyag az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

20x10 mm vagy 20x15 mm
45 % (24 óra elteltével)
70 % (2 nap elteltével)

120 % (7 nap elteltével)

A fogadó betonfelületekrõl el kell távolítani a megfelelõ tapadást gátló
építési anyag maradványokat, valamint a felületeket portalanítani
kell és Planicrete, víz valamint Nivoplan 1:1:2-3 keverékébõl készült
gúzréteget kell felhordani. A -t össze kell keverni 1:4 arány-
ban vízben oldott -vel, majd nedves-a-nedvesre techno-
lógiával az alapozott felületre fel kell glettelni.
A habarcsnak az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkezni:

2-3 óra
2-30 mm
> 3,5 N/mm²
> 6,0 N/mm²

A fogadó betonfelületekrõl el kell távolítani a megfelelõ tapadást
gátló építési anyag maradványokat, valamint a felületeket porta-
lanítani kell, majd ezután meg lehet kezdeni a

vagy réteg felvitelével. Alapozásként ,
és , vagy arányú

keveréke szolgál.
A kiegyenlítõ esztrichréteg tulajdonságai:

> 25 N/mm²

Beépítése két okból is ajánlott. Repedésáthidaló képességének
köszönhetõen az esetlegesen, a vasbeton szerkezet zsugorodá-
sából adódó hajszálrepedések vízzáróvá tétele. Másodsorban a
szerkezet és a héjazatként szolgáló burkolat közötti feszült-
ségkülönbségek leépítése. A felhordása legalább két
rétegben, minimum 2 mm-es vastagságban történik. Különleges
esetek-ben 4,5 x 5 mm-es, alkáli-ellenálló, kell a
Mapelastic-ba kasírozni. -ot kell használni minden
szegély-, csatlakozó- és dilatációs hézaghoz.

- Rck
- Tömörségi osztály:
- Szigetelés víz ellen: MSZ EN 206-1:2002 szerint
- Élettartam:
(expozíciós osztály

- Vasalást fedõ réteg:

Nedves utókezelés:

Méretek:
Duzzadás víznyomás hatására:

- Felhasználhatóság:
- Rétegenként felvihetõ vastagság:
- Hajlítószilárdság:
- Nyomószilárdság:

- Nyomószilárdság:
- A szigetelés felvitele vagy a kerámia csempék lerakása
Mapecem-nél 4, Topcem-nél 24 óra elteltével lehetséges.

Mapefluid
Dynamon

Idrostop

Idrostop Mastic

Nivoplan
Planicrete

Topcem, Topcem
Pronto Mapecem Planicrete
víz Topcem Topcem Pronto Mapecem 1:1:2-3

Mapelastic

üvegszövet hálót
Mapeband

A szigetelésnek az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
0,8 N/mm²

3 Mpa-ig pozitív oldali-,
és 1 Mpa-ig negatív oldali nyomás esetén (DIN 1048)

több, mint 300 ciklus (UNI 7087)

A klinker vagy kerámia burkolatok lerakása (MSZ EN
12004:2002 szerinti C2TE osztály) ragasztóba történik
buttering-floaing (kétoldali kenés) eljárással.
A ragasztóanyag +23°C hõmérsékleten az alábbi tulajdon-
ságokkal rendelkezi:

30’
60’

24 óra elteltével
3 hét elteltével

Üvegmozaik lerakásához, hogy a szürke cementhabarcs okozta
elszínezõdések elõfordulásának esélye a minimális legyen ér-
demes ragasztót használni, amelyet vízzel
1:1 arányban higított -kal kell bekeverni (MSZ EN
12004:2002 szerinti C2 osztály).
A ragasztóanyag +23°C hõmérsékleten az alábbi tulajdon-
ságokkal  rendelkezik:

30’
60’

24 óra elteltével
3 hét elteltével

Klinker-, kerámia- vagy üvegmozaik burkolatok gyors kivi-
telezéséhez a kétkomponensû ragasztót kell hasz-
nálni (MSZ EN 12004:2002 szerinti C2F osztály).
A ragasztóanyag +23°C hõmérsékleten az alábbi tulajdon-
ságokkal rendelkezik:

20’
45’

3-4 óra elteltével
3 nap után

FONTOS: A ragasztó bõrösödését mindenképpen meg kell elõzni.

Sportvizes medencék esetén a fugázáshoz használható a
gyorsan kötõ fugázó (MSZ EN 13888:2003 szerinti
CG2 osztály), vagy a + (MSZ EN
13888:2003 szerinti CG2 osztály). Fokozott savállósági igé-
nyek esetén mindenképpen sav- és lúgálló, reaktív mûgyanta
bázisú anyagot kell használni, ilyen a Mapei
kétkomponensû fugázója (MSZ EN 13888:2003 szerinti RG
osztály).

A szegély-, dilatációs- illetve a burkolatnak a beépített elemek-
hez történõ csatlakozásánál kialakuló fugák széleire elõ-
ször alapozót kell felhordani, majd a hézagokat

rugalmas tömítõanyaggal kell kitölteni, mely a
Mapei fugázókkal megegyezõ színekben kapható.
Az anyag rendelkezzen a következõ tulajdonságokkal:

800 % (MSZ EN ISO 527-1:1999 S3A)
20 (Shore A - MSZ EN ISO 868:1991)

20%
10 perc

- Tapadószilárdság:
- Ellenállás víznyomással szemben:

- Ellenállás fagyási/olvadási ciklusokkal szemben:

- Szakadó nyúlás:
(MSZ EN ISO 527-1:1999 28 nap után +23°és 50% U.R.:) 18%.

- Nyitott idõ:
- Korrigálhatósági idõ:
- Fugázás:
-Amedence feltöltése a ragasztás után:

- Nyitott idõ:
- Korrigálhatósági idõ:
- Fugázás:
- A medence feltöltése a ragasztás után:

- Nyitott idõ: -
- Korrigálhatósági idõ:
- Fugázás:
- A medence feltöltése a ragasztás után:

- Szakadási nyúlás:
- Keménység:
- Maximális alakváltozás:
- Bõrképzõdési idõ:

Keraflex

fehér Kerabond
Isolastic

Granirapid

Ultracolor
Keracolor Fugolastic

Kerapoxy

Primer FD
Mapesil AC

A Békés megyei fürdõfejlesztések közül elsõként a
Gyulai Várfürdõ átépítése valósult meg. A beruházás
keretein belül felújításra kerültek a régi medencék
valamint elkészült két új gyógymedence, egy gyer-
mekeknek szánt vízi paradicsom, egy minden igényt
kielégítõ wellness központ és egy új gyógyászati
részleg is. A víznyomásálló szigetelés

rendszer alkalmazásával készült, a me-
dence burkoló lapokat ragasztóba ágyazták
és sav- és lúgálló fugázóval hézagolták, míg
a lezárásokhoz itt is -t használtak.

Mapelastic +
Mapeband

Keraflex
Kerapoxy

Mapesil Ac

A településen a föld gyomrából kétféle gyógyvíz tör a
felszínre. Az egyik 1.200 méteres mélységbõl fakadó
alkáli hidrogénkarbonátos, 43 fokos, a másik 83 fokos,
magas sótartalmú termálforrás. Ennek a különleges
adottságnak a kiaknázására újonnan épített impozáns
létesítmény 5,2 hektáros területen fekszik. Az épületek
hasznos összterülete meghaladja a 10.000 m2-t, a
medencék összes burkolt felülete pedig az 5.500 m2-t.
A medenceszerkezetek alternatív szigetelésére a

szigetelõanyagot használták
szalagokkal. A kerámiaburkolatokat Keraflex-be ágyaz-
ták, míg a fugázáshoz és
anyagok kerültek beépítésre.

Mapelastic Mapeband

Sewament 2 Mapesil AC

1) A BETON ELKÉSZÍTÉSE

2) MUNKAHÉZAGOK VÍZZÁRÓ KIALAKÍTÁSA
A VASBETON SZERKEZETBEN

3) FÜGGÕLEGES FELÜLETEK ELÕKÉSZÍTÉSE

4) VÍZSZINTES FELÜLETEK ELÕKÉSZÍTÉSE

5) FESZÜLTSÉGLEÉPÍTÕ ÉS VÍZNYOMÁSÁLLÓ SZIGETELÉS

6a) A KLINKER VAGY
KERÁMIABURKOLATOK RAGASZTÁSA

6b) ÜVEGMOZAIK BURKOLAT RAGASZTÁSA

7) GYORS LERAKÁS

8) FUGÁZÁS

9) SZEGÉLY-, CSATLAKOZÓ- ÉS
DILATÁCIÓS HÉZAGOK TÖMÍTÉSE

A MAPEI  TERMÉKEIT VILÁGSZERTE ÉS HAZÁNKBAN IS ELÕSZERETETTEL HASZNÁLJÁK MEDENCÉK,
FÜRDÕK ÉS USZODÁK ÉPÍTÉSÉNÉL A LEGNAGYOBB ÉS LEGHÍRESEBB LÉTESÍTMÉNYEKTÕL

A KEVÉSBÉ ISMERT PROJEKTEKIG. A MAPEI INTERNETES HONLAPJÁN MEGISMERKEDHETNEK
A LEGRANGOSABB REFERENCIÁKKAL, ORSZÁGONKÉNTI ÉS FELHASZNÁLÁS SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN.

WWW.MAPEI.COM

ELÕÍRÁSOK


