
Mapelastic Foundation SCHRUMPF 

Mapelastic Foundation is een flexibele, twee-componenten cementmortel voor het waterdicht 

maken van oppervlakken bij positieve en negatieve waterdruk. 
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Het waterdicht maken van beton en metselwerk constructies die onderhevig zijn 

aan positieve of negatieve waterdruk. Dit product wordt aanbevolen voor 

funderingsmuren, parkeergarages, ondergrondse ruimtes, bassins, kanalen en 

zwembaden. 

 

Mapelastic Foundation is een twee-componenten mortel op basis van 

cementgebonden bindmiddelen, fijnkorrelige geselecteerde inerte stoffen, 

speciale additieven en synthetische polymeren in waterige dispersie, 

samengesteld volgens in de onderzoekslaboratoria ontwikkelde formule. 

Door de twee componenten met elkaar te mengen, ontstaat een plastisch 

mengsel. De mortel kan gemakkelijk met een roller worden aangebracht in een 

laagdikte van tenminste 2 mm. Dankzij de grote hoeveelheid en kwaliteit van de 

synthetische harsen, is de uitgeharde laag zeer flexibel en deze flexibiliteit blijft 

onder alle omgevingsomstandigheden behouden. 

Mapelastic Foundation is volledig waterdicht tegen positieve en negatieve druk 

15 meter waterkolom. Na uitharding is het product bestand tegen oplosbare 

zouten, zoals chloriden en sulfaten, die in het zeewater of in de grond aanwezig 

zijn. 

Mapelastic Foundation hecht bovendien uitstekend op alle cementondergronden, 

mits deze naar behoren zijn voorbereid. 

 

Verwerk Mapelastic Foundation : 

• niet in grotere laagdiktes dan 2 mm 

• niet bij temperaturen lager dan +5° 

• niet op ondergronden die verzadigd zijn met water 

Voeg geen cement, inerte stoffen of water toe. 

Bescherm de laag gedurende 24 uur na het aanbrengen tegen regen en contact 

met water.  

Wanneer het weer na het aanbrengen bijzonder droog, warm of winderig is, is 

het raadzaam het oppervlak met doeken te beschermen tegen een te snelle 

verdamping. 
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• voorbereiden van  

de  ondergrond 
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het mengsel 

 

 

 

 

 
 

• aanbrengen 

 
 

 

 

• reinigen 

 
 

• verpakking 

 

 
• verbruik  

 

• waarschuwing 

Het te behandelen oppervlak dient solide en volkomen schoon zijn. Verwijder 

alle cementresten, brokkelige delen, poederresten, vet en ontkistingsolie door 

middel van zandstralen of reinigen met een hogedrukreiniger. Eventuele 

beschadigde delen repareren met mortel.  

Breng alvorens Mapelastic foundation aan te brengen een laag Primer 3296 aan, 

een verstevigende en stofwerende acrylaat-dispersieprimer om de hechting aan 

de ondergrond te verbeteren. Verdun de primer 1:1 met water en breng het aan 

met een kwast of roller. 

 

Giet component B (vloeistof) in een geschikte, schone houder. Voeg vervolgens 

langzaam component A (poeder) toe, terwijl u het mechanisch mengt. Meng 

enkele minuten zorgvuldig door en let er daarbij op dat er geen poeder aan de 

zijkanten of bodem van de houder blijft zitten. Blijf gedurende 3 minuten roeren 

tot een volkomen homogeen mengsel is verkregen. Laat het mengsel circa 2 

minuten staan zodat het polymeer volledig kan dispergeren en roer het geheel 

vervolgens nogmaals gedurende 2 minuten door. Gebruik voor de bereiding een 

mechanische mixer die langzaam draait om te voorkomen dat teveel lucht in het 

mengsel wordt opgenomen. Het mengsel nooit handmatig bereiden. 

 

Breng Mapelastic Foundation met een roller of spaan aan binnen 60 minuten na 

de bereiding. Breng het product in minimaal twee lagen aan om een uiteindelijke 

laagdikte van 2 mm te verkrijgen. De tweede laag kan ongeveer 6 uur na de 

eerste laag worden aangebracht. In alle gevallen dient de eerste laag volledig 

droog te zijn. 

 

Vanwege de grote hechtkracht adviseren wij het gebruikte gereedschap met 

water te reinigen voordat de mortel begint te binden. Is de mortel eenmaal 

begonnen te binden, dan kan uitsluitend nog mechanisch worden gereinigd. 

 

Kit van 32 kg 

Component A : zak van 22 kg 

Component B : jerrycan van 10 kg 

 

Circa 1,65 kg/m2 per mm laagdikte. 

 

Het is aanbevolen tijdens de werkzaamheden een stofmasker en handschoenen 

te dragen. Bij toevallig contact met de huid of met de ogen, overvloedig met 

water spoelen en een arts raadplegen. 
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Specificaties Waarden 

 

Kleur van het mengsel lichtgrijs 

Mengverhouding Component A : B = 2,2 : 1 

Verwerkingstijd bij +20̊ C Circa 60 minuten 

Aanbevolen aanbrengtemperatuur  +5̊ Ca + 50̊ C 

Eigenschap Testmethode 

 

Prestatievereisten 

EN 1504-2 

Gemeten waarde 

Hechting op beton  EN 1542 Voor starre systemen 

zonder verkeer ≥ 0,8 

Met verkeer ≥ 1,5 

 

> 1,0 

Waterdichtheid onder positieve 

druk (3 dagen lang 5 bar) 

EN 12390-B Niet vereist Geen penetratie 

Waterdichtheid onder negatieve 

druk (1,5 bar) 

/ Niet vereist Geen penetratie 

Brandklasse EN 13501-1 Euroklasse E 

• Fysische en technische 

eigenschappen 
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