
HOL HASZNÁLHATÓ
Régi csempézett teraszok, erkélyek és sétányok 
vízszigetelése.

ELŐNYÖK
• A Purtop Easy T rugalmas és tartós bevonatot 

formál.

• A Purtop Easy T alifás termék, stabilitását megtartja 
UV sugarakkal szemben.

• A Purtop Easy T egykomponensű, használatra kész 
termék, amely rendkívül könnyen felkenhető.

• A Purtop Easy T nem igényel megerősítést.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Purtop Easy T egykomponensű, átlátszó, alifás 
poliuretán vízszigetelő bevonat, amely a MAPEI R&D 
laboratóriumaiban lett kifejlesztve gyalogosok által 
használt régi csempézett, felületek vízszigetelésére.
A Purtop Easy T felkenés után csupán néhány órával 
sima, rugalmas bevonatot formál átfedések nélkül, 
amely rendkívüli repedésáthidaló tulajdonságokkal 
rendelkezik, és az erkélyekre, teraszokra ható normál 
dinamikus igénybevételnek nagyon jól ellenáll.

JAVASLATOK
• A Purtop Easy T-t ne alkalmazzuk +5°C alatti vagy 

+35°C feletti környezeti hőmérsékleten, vagy esőzés 
előtt.

• Ne kenjük fel, ha a felületen harmat van.

• Ne kenjük fel a Purtop Easy T-t nedves vagy több, 

mint 4%-os maradék nedvességtartalmú felületekre.

• Ne kenjük fel folyamatosan víz alá merített felületekre, 
ne használjuk úszómedencéknél.

• A Purtop Easy T tisztításához ne használjunk 
agresszív termékeket (mint a fehérítő vagy korrozív 
termékek).

ALKALMAZÁS
Felület előkészítése
A régi kerámia, porcelán, klinkertégla stb. felületeknek 
jól tapadniuk kell az alattuk lévő felületre, és teljes 
mértékben tapadást akadályozó anyagoktól – pl. zsír, 
olaj, viasz, festék stb. – mentesnek kell lenniük.
Kenjük fel a Purtop Easy T Primer-t úgy, hogy egy,  
az alapozóba merített tiszta ronggyal végigsimítjuk  
a teljes felületet.

Termék előkészítése
A Purtop Easy T egykomponensű, használatra kész 
termék, de azért használat előtt keverjük meg, hogy 
megbizonyosodjunk a megfelelő állagról.

Termék alkalmazása
Amikor a Purtop Easy T Primer megszáradt, kenjük 
fel a Purtop Easy T-t. A felület hőmérsékletének 
legalább 3°C-al a harmatpont fölött kell lennie, a 
maradék nedvességtartalom pedig nem haladhatja 
meg a 4%-ot.
Egy henger vagy kőműveskanál segítségével vigyünk 
fel legalább két egyenletes réteg Purtop Easy T-t,  
míg az anyag vastagsága eléri a körülbelül 1 mm-t.  
A Purtop Easy T airless szórógéppel is felvihető, 

Egykomponensű 
átlátszó alifás 
poliuretán vízszigetelő 
bevonat teraszok és 
erkélyek szigeteléséhez
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 Easy T MŰSZAKI ADATOK (tipikus értékek)

TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI

Állag: folyadék

Szín: átlátszó

Sűrűség (g/cm³): 1,03

Száraz szilárdanyag-tartalom (%): 80

Brookfield viszkozitás (mPa·s): 2 000 (forgórész 4 - 50 RPM)

ALKALMAZÁSI ADATOK

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C – +35°C

Üzemi hőmérséklet: -20°C – +80°C

Várakozási idő két felkenés között +23°C-on  
és 50%-os páratartalomnál (h): 8-24

Üzemképes +23 °C-on és 50%-os páratartalomnál 
(nap): 7

MECHANIKAI JELLEMZŐK

Szakadási nyúlás (ISO 37) (%): > 100

Szakítószilárdság (ISO 37) (N/mm²): > 12

Shore A keménység (DIN 53505): 85

TÁROLÁS
A Purtop Easy T eredeti csomagolásában  
12 hónapig tárolható száraz, lefedett helyen, 
+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
ELŐKÉSZÍTÉSHEZ ÉS 
ALKALMAZÁSHOZ
A Purtop Easy T gyúlékony anyag. 
Ajánlott, hogy a terméket szabad lángtól 
és szikráktól távol tároljuk, a termék 
körül ne dohányozzunk, gátoljuk meg az 
elektrosztatikus energia felhalmozódását,  
és jól szellőztetett helyiségekben dolgozzunk.
A termék a bőrre és szemekre irritáló hatással 
van, valamint bőrrel való érintkezés során 
az izocianátokra érzékeny személyekben 
túlérzékenységet okozhat.
Használat során viseljünk védőkesztyűt és 
-szemüveget, tartsuk be a kémiai anyagok 
kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket. 
Ha a termék a szemünkkel vagy bőrünkkel 
érintkezik, azonnal öblítsük bő vízzel és 
forduljunk orvoshoz. Ajánlott jól szellőztetett 
helyiségben dolgozni. Amennyiben a helyiség 
nem megfelelően szellőztetett, vagy ha túl 

ilyenkor 5% Thinner PU hígítóval kell 
hígítani.

A Purtop Easy T száradás után sima felületet 
képez. Szükség esetén szórjuk be a még 
nedves első réteg felületét Quarzo 0,25-tel, 
hogy csúszásmentes felületet kapjunk.

Szerszámok tisztítása
Ajánlott, hogy szerszámainkat vízzel 
tisztítsuk, mielőtt a termék elkezdene 
megkötni. Ha a termék megkeményedett,  
a tisztítás sokkal nehezebb, mechanikusan 
kell elvégezni.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 kg/m² körülbelül 1 mm vastag száraz 
rétegnek felel meg.
Általában véve az alábbi fogyasztási 
arányok lapos felületre kent sima rétegre 
vonatkoznak, az értékek egyenetlen felületen 
magasabbak lesznek.

CSOMAGOLÁS
5 kg-os és 20 kg-os hordók.



JOGI NYILATKOZAT
A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható 
és hozzáadható egyéb projektdokumentu-
mokhoz, de az így létrehozott dokumentum 
nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a 
hatályos TDS követelményeit a MAPEI  
termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthe-
tő a www.mapei.com honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, 
AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL 
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY 
MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

hosszú ideig dolgozunk a termékkel, viseljünk 
megfelelő légzőrendszeri védőfelszerelést.

A termék biztonságos használatával 
kapcsolatos teljeskörű információk 
megtalálhatók a Műszaki Adatlap legújabb 
változatában.

KIZÁRÓLAG PROFESSZIONÁLIS 
FELHASZNÁLÓK ÁLTAL HASZNÁLHATÓ!

FIGYELEM
Annak ellenére, hogy a termék műszaki 
adatlapjában található műszaki információk 
és javaslatok legjobb tudásunkat tükrözik, a 
fenti információkat minden esetben kizárólag 
tájékoztató jellegűnek, valamint hosszú 
távú használat után megerősítendőnek kell 
tekinteni; ezen okokból kifolyólag, aki a 
terméket szeretné használni, előtte meg kell 
bizonyosodnia róla, hogy a termék megfelel a 
kívánt használatnak. Minden esetben kizárólag 
a felhasználó felel a termék használatából 
eredő minden következményért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki 
adatlapjának aktuális verzióját, ami 
beszerezhető weboldalunkról:  
www.mapei.hu

A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 
rendelkezésre állnak  

a www.mapei.hu oldalon.
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