
CAMPOS DE APLICAÇÃO
•	 Impermeabilização	de	cantos	entre	paredes	
contíguas	e	entre	paredes	e	pavimentos.

•	 Impermeabilização	elástica	de	juntas	de	controlo	
de	terraços,	varandas,	etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mapeband Easy	é	constituída	por	uma	fita	em	
borracha	elástica	impermeável	à	água	e	ao	vapor,	
revestida	em	ambos	os	lados	com	tecido	não	tecido	
em	polipropileno	resistente	aos	álcalis.
Mapeband Easy	é	elástica	e	deformável,	com	
perfuração	ao	longo	das	bordas,	a	fim	de	facilitar	
a	molhagem	com	o	produto	impermeabilizante	
escolhido.
Mapeband Easy	pode	ser	usada	com	vários	tipos	
de	produtos	impermeabilizantes,	tais	como:	com	a	
gama	Mapelastic,	com	Monolastic,	com	Mapegum 
WPS	ou	com	os	produtos	da	gama	Aquaflex Roof.

VANTAGENS
•	Altamente	elástica,	com	alongamento	à	rotura	
superior	a	300%	.

•	Aplicação	fácil,	graças	também	à	presença	dos	
furos	laterais.

•	Graças	ao	revestimento	contínuo	em	tecido	
não	tecido,	as	junções	entre	as	várias	peças	
de	fita	podem	ser	feitas	diretamente	com	o	
impermeabilizante	escolhido.

•	Pode	ser	completamente	coberta	com	o	
impermeabilizante	escolhido	ou	com	qualquer	

adesivo	para	o	assentamento	do	revestimento	de	
paredes	e	pavimento.

AVISOS IMPORTANTES
•	Para	uma	perfeita	selagem	nos	ângulos,	utilizar	os	
apropriados	ângulos	90º	e	270º	préformados	da	
gama	Mapeband Easy.

•	Para	uma	perfeita	selagem	em	correspondência	
com	tubagens,	utilizar	as	telas	adequadas	
Mapeband Easy.

MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar	nos	cantos	e	ao	longo	das	juntas	de	dilatação	
que	se	devem	impermeabilizar	com	Mapeband Easy,	
uma	camada	de	produto	impermeabilizante	
escolhido.	Aplicar	e	posicionar	bem	a	fita	sobre	
o	impermeabilizante,	sem	criar	dobras	ou	bolhas	
e	tendo	o	cuidado	de	espremer	o	material	pelas	
perfurações	laterais	da	banda.
No	caso	de	aplicação	nas	juntas	de	controlo	de	uma	
betonilha	(por	exemplo,	nos	terraços),	a	Mapeband 
Easy	deve	ser	colocada	na	horizontal	sobre	a	junta.
As	uniões	entre	as	peças	de	Mapeband Easy	
devem	ser	coladas	com	o	produto	impermeabilizante	
escolhido.
Uma	vez	aplicada	a	Mapeband Easy	em	todas	
as	juntas	e	junções	presentes,	pode-se	então	
prosseguir	com	a	aplicação	do	sistema	de	
impermeabilização	escolhido.
Tal	impermeabilização	deve	ser	aplicada	continuamente	
sobre	Mapeband Easy,	exceto	quando	a	superfície	
impermeabilizada	for	revestida	com	ladrilhos,	
revestimentos	pétreos	ou	mosaico.	Neste	caso,	o	
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se, em todos os casos, como puramente 
indicativas e devem ser confirmadas por 
aplicações práticas exaustivas; portanto, 
antes de aplicar o produto, quem tencione 
dele fazer uso é obrigado a determinar 
se este é ou não adequado à utilização 
prevista, assumindo todavia toda a 
responsabilidade que possa advir do seu 
uso.

Consultar sempre a última versão da 
ficha técnica, disponível no nosso site 
www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA
O conteúdo desta Ficha Técnica pode 
ser reproduzido noutro documento de 
projeto, mas o documento assim obtido, 
não poderá, de forma alguma, substituir 
ou complementar a Ficha Técnica em 
vigor no momento da aplicação do 
produto Mapei. A Ficha Técnica mais 
atualizada está disponível no nosso site  
www.mapei.com. 
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU 
DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA 
FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, 
EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Tipo de material: borracha	revestida	em	ambos	os	lados	com	tecido	
não	tecido	em	polipropileno

Espessura (EN 1849-2) (mm): 0,68

Peso (EN 1849-2) (g/m2): 285

Resistência à tração (EN ISO 527-3) (N/15 mm): 45

Alongamento à rutura (EN ISO 527-3) (%): 315

As referências relativas a este 
produto estão disponíveis  

a pedido e no site da Mapei 
www.mapei.pt e www.mapei.com

produto	de	impermeabilização	escolhido	
deve	ser	aplicado	sobre	Mapeband Easy,	
deixando	a	faixa	central	visível	(destacada	
com	uma	linha	quebrada).	Esta	junta	deve	
ser	posteriormente	respeitada	também	
pelo	revestimento.

Em	todos	os	casos,	mesmo	quando	
a	Mapeband Easy	é	completamente	
revestida	com	o	impermeabilizante,	
qualquer	armadura	de	reforço	presente	
entre	as	duas	demãos	de	material	
de	impermeabilização	terá	que	ser	
interrompida	sobre	as	laterais	do	
Mapeband Easy,	para	deixar	o	sistema	
livre	de	se	mover	com	a	junta.

EMBALAGENS
-	Rolos	H130	mm	de	30	m.
-	Rolos	H130	mm	de	10	m.
-	Ângulos	de	90°	e	270°.
-	Telas	perfuradas	de	200x200	mm	e	
400x400	mm.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA 
A PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO EM 
OBRA
Mapeband Easy	é	um	artigo	e	é	conforme	
as	normas	europeias	em	vigor	(Reg.	
1906/2007/CE	-	REACH),	não	carece	
de	uma	ficha	de	segurança.	Durante	
a	utilização	recomenda-se	usar	luvas	
e	óculos	de	proteção	e	observar	as	
prescrições	de	segurança	previstas	no	
local	de	trabalholocal	de	trabalho.

PRODUTO	PARA	USO	PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As indicações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo à nossa 
melhor experiência, devem considerar-

O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES
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Este símbolo identifica os produtos MAPEI de 
baixíssima emissão de compostos orgânicos 
voláteis certificados pela GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associação 
para o controlo das emissões de produtos para 
as pavimentações.


