
ANVENDELSESOMRÅDE
Blød polyethylen, som bruges til vandtætning og som 
frikoblingsmembran under fliser eller natursten. 

Brugseksempler
• Mapeguard WP 90 er en vandtætnings- og 

frikoblingsmembran til brug i områder, som er 
udsat for fugt og damp - i boliger, kommercielle 
bygninger, offentlige og private baderum samt på 
overflader omkring svømmebassiner og på små 
balkoner.

• Som vandtættende membran på fugtfølsomme 
underlag (så som gipspuds, gipsplader og 
afretningsmasser, som er baseret på kalsiumsulfat) 
samt mineralske overflader (som fx cementpuds, 
porøs beton, beton, cementbaserede spartelmasser 
og cementbaserede plader).

TEKNISKE EGENSKABER
Mapeguard WP 90 er en fleksibel og tynd vand-
tætningsfolie af polyethylen, som er belagt med uvævet 
polypropylenstof på begge sider. Det uvævede stof sikrer
et godt hæfte til limen mellem underlaget og membranen.

Egenskaber
• Vandtættende.

• Høj strækstyrke.

• Godt hæfte mod fliselim.

• Alkaliresistent.

ANBEFALINGER
• Benyt ikke Mapeguard WP 90, hvis temperaturen 

er under +5°C.

• Hvis Mapeguard WP 90 er lagt som 
frikoblingsmembran, skal der stadig installeres 
bevægelsesfuger.

• Mapeguard WP 90 skal dækkes med keramiske 
fliser eller natursten.

• Alle nationale normer og regler for installering af 
foliemembran skal følges.

• Påfør ikke spartel, efter at Mapeguard WP 90 er 
installeret.

PÅFØRINGSMETODE
Klargøring af underlaget 
Underlaget skal være tørt, stabilt, jævnt og frit for 
løse partikler og andet materiale, som kan forringe 
hæfteevnen. 
Fjern cementslam, løs beton og rester af pulver, fedt, 
voks, maling osv.

Alle sprækker, som er bredere end 0,2 mm, skal 
udbedres med Mapepoxy L eller Mapepoxy BI-IMP, 
før installering af Mapeguard WP 90. 

Ujævne cementunderlag eller keramiske overflader med 
brede fuger skal udjævnes og repareres med egnede 
Mapei-produkter før installering af Mapeguard WP 90. 
Eksisterende underlag samt underlag af keramiske 

Alkaliresistent, vandtættende frikoblingsmembran 
under keramiske fliser og natursten
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Overlap skal være minimum 5 cm og 
forsegles med Mapeguard WP Adhesive, 
som påføres med en 3 x 3 mm tandspartel.
Overgange mellem gulve/vægge og mellem 
tilstødende folier forsegles med Mapeguard 
ST, lagt direkte på Mapeguard WP 90 med 
Mapeguard WP Adhesive.

Ind- og udvendige hjørner vandtætnes 
med Mapeguard IC og Mapeguard EC, 
limet medMapeguard WP Adhesive på 
folien. Alle rørgennemføringer forsegles med 
rørmanchetter af typen Mapeguard PC, limet 
med Mapeguard WP Adhesive.

MONTERING AF FLISER
Umiddelbart efter påføring af 
vandtætningsfolien er det muligt at 
fortsætte med fliselægningen. Fliselimen, 
som benyttes, skal være egnet til flisernes 
materiale og størrelse.

Efter installering af fliserne fuges disse med 
en epoxyfugemasse (Kerapoxy CQ eller 
Kerapoxy Design) eller en cementbaseret 
fugemasse (Ultracolor Plus, Keracolor GG, 
Keracolor FF, Megafug G eller Megafug F 
Plus). Ekspansionsfuger skal forsegles med 
Mapesil AC eller Mapesil LM. 
Hvis systemet skal installeres på andre 
overflader, i andre miljøer eller anvendes 
på andre måder, anbefales det at kontakte 
Mapeis tekniske afdeling for rådgivning.

fliser, porcelæn, klinker eller terrakotta skal 
være godt fæstet til underlaget og overfladen 
skal renses for rester af materiale, som kan 
reducere hæfteevnen, så som fedt, olie, voks, 
maling osv.

For at fjerne materialer, som kan påvirke 
hæfteevnen, skal underlaget rengøres med 
egnede rengøringsmidler.

Gipsbaserede underlag, så som 
afretningsmasser, baseret på kalsiumsulfat, 
pudsplader eller gipspuds og absorberende 
overflader, skal primes med Primer G eller 
Eco Prim T (se teknisk datablad), før 
installering af Mapeguard WP 90.
Ikke-absorberende overflader skal primes 
med Eco Prim T eller Eco Prim Grip.

Montering af Mapeguard WP 90
Mapeguard WP 90 skal opdeles i egnede 
størrelser og klippes op i korrekte størrelser 
før montering. 
Monter derefter Mapeguard WP 90 med 
Mapeguard WP Adhesive. Brug pensel, rulle 
eller 3 x 3 mm tandspartel. For yderligere 
påføringsanvisninger, se teknisk datablad for 
Mapeguard WP Adhesive.

Mapeguard Adhesive skal placeres i den 
ferske lim og presses jævnt ned fra midten af 
folien og udad, for at undgå luftbobler under 
membranen.

Montering af  
Mapeguard WP 90

Påføring af næste lag

Påføring af Mapeguard 
WP Adhesive 
som forsegling af 
hjørnefuger, før 
påføring af Mapeguard 
ST

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Mapeguard WP 90

Materiale: PE/LDPE (trelagsprodukt af polypropylen/ polyethylen)

Farve: blå

Total tykkelse (mm): 0,30 - 0,40

Dugtykkelse (mm): 0,07

Bredde (cm): 100

Længde (m): 30

Vægt (g/m²): 130 - 155

Mapeguard

Mapeguard
WP 90
WP 90



Påføring af Mapeguard 
ST

Lægning af fliser

EMBALLAGE
1 m x 30 m rulle.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG BRUG
Mapeguard WP 90 er en vare, som EUs 
kemikalieregelsæt (Reg. 1906/2007/CE – 
REACH) ikke kræver sikkerhedsdatablad 
for. Ved brug anbefales det at anvende 
handsker og sikkerheds briller samt at 
følge sikkerhedsbestemmelserne på 
arbejdspladsen.

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

ADVARSEL
De tekniske anbefalinger og detaljer, som 
fremkommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vores nuværende kendskab til 
og erfaring med produkterne. Al ovenstående 
information skal dog betragtes som 
retningsgivende og genstand for vurdering. 
Enhver, som benytter produktet, skal på 
forhånd sikre sig, at produktet er egnet til 
den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv 
ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre 
formål end de anbefalede eller ved fejlagtig 
udførelse.

Se senest opdaterede version af 
produktets tekniske datablad, som findes 
på www.mapei.dk

JURIDISK BEMÆRKNING
Indholdet i dette tekniske datablad kan 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige 
dokument må ikke suppleres eller 
erstatte betingelserne i det tekniske 
datablad, som er gældende, når MAPEI-
produktet benyttes. 
Det senest opdaterede datablad er 
tilgængeligt på www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I 
ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE 
DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS 
ANSVAR OPHØRER.

Alle referancer til produktet er
tilgængelige på forespørgsel 

og på www.mapei.dk
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