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1. Bevezető - Előszó
Ahhoz, hogy lapos tetőszigetelő rendszerünk mindenkor maximális teljesítményét 
nyújtsa, és hosszú távon megőrizze tulajdonságait, a tetők rendszeres karbantartást 
igényelnek.

Általában minden egyes ország saját szabványokkal és előírásokkal rendelkezik a 
tetők vízszigetelő rendszereinek karbantartása kapcsán. Tetőrendszere helyesen 
végzett folyamatos kezeléséhez kövesse ezeket a szabványokat és előírásokat. 
Olaszországban, például, külön műszaki szabvány lett bevezetve e téren, ami 
bizonyítja a karbantartás fontosságát: UNI 11540:2014 „Útmutató a rugalmas 
vízszigetelő lemezekkel kialakított folytonos tetőfedés karbantartási programjának 
megtervezéséhez és helyes alkalmazásához”.

Ez a szabvány hasznos információkkal szolgál a rugalmas vízszigetelő lemezekkel 
kialakított folytonos tetők rutinszerű karbantartási tervének kidolgozásához és 
alkalmazásához. A szabvány több részből áll:

a) A tető felhasználójának szánt útmutató. Ez a rész a felhasználóknak szánt 
információkat tartalmaz, melyből megismerhetik a lemez optimális használatát.

b) Karbantartási útmutató. Ez a rész a tető helyes karbantartásához szükséges 
információkat tartalmazza.

c) Karbantartási ütemterv. Ez a rész a karbantartási ellenőrzések fázisairól és a 
tető teljes élettartama alatti helyes karbantartásához szükséges karbantartási 
időközökről tartalmaz információkat.

A karbantartási útmutatókat és ütemtervet a tetőrendszer tervezője határozza meg.

Ez a dokumentum, melyet a MAPEI készített, a MAPEPLAN® vízszigetelő lemezek 
és tetőrendszerek használatát és karbantartását támogató információkat tartalmaz, 
melyek felhasználhatók a Tervező által készített átfogóbb és specifikusabb ellenőrzési 
és karbantartási ütemterv kialakításához.
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2. Általános információk - Felület védelem nélküli 
tetők
A PVC-P vízszigetelő lemezekkel kialakított felület védelem nélküli tetőrendszerek az 
alábbiak: 

- MAPEPLAN® M vízszigetelő lemez lazán fektetett, mechanikusan rögzített 
rendszerekhez.

A MAPEPLAN® M vízszigetelő lemezek kialakítása biztosítja, hogy ellenálljanak az 
időjárási viszonyoknak és az UV sugárzásnak.
Nem igényelnek bevonatot vagy egyéb felületvédelmet, így az efféle tetők specifikus 
karbantartási lépéseiként általában csak az általános ellenőrzés és tisztítás 
szükségesek.

3. Általános információk - Leterheléssel készülő és 
felületvédelemmel ellátott tetők
A PVC-P vízszigetelő lemezekkel kialakított, leterheléssel készülő és felületvédelemmel 
ellátott tetőrendszerek az alábbiak:

- MAPEPLAN® B vízszigetelő lemez kaviccsal leterhelt rendszerekhez
- MAPEPLAN® B vízszigetelő lemez úsztatott burkolattal leterhelt rendszerekhez
- MAPEPLAN® B vízszigetelő lemez gyalogos terhelhetőségre tervezett burkolattal 

leterhelt rendszerekhez
- MAPEPLAN® B vízszigetelő lemez járművel való terhelhetőségre tervezett 

burkolattal leterhelt rendszerekhez
- MAPEPLAN® B vízszigetelő lemez tetőkerttel, illetve zöldtetővel leterhelt 

rendszerekhez.

A MAPEPLAN® B vízszigetelő lemezek leterheléssel készülő és felületvédelemmel 
ellátott tetők kialakítására szolgálnak, és úgy lettek tervezve, hogy ellenálljanak a 
leterhelés (kavics, táblák, aljzat, járólap, tetőkert, stb.) alatt felmerülő terhelésnek, 
bár kialakításuk szerint az időjárási viszonyoknak és az UV sugárzásnak is ellenállnak.

A vízszigetelő lemez leterheléssel készített és védett részei nem hozzáférhetőek, míg 
a szabadon maradt területek (ha van ilyen) nem igényelnek bevonatot vagy egyéb 
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felületvédelmet, így az efféle tetők konkrét karbantartási lépéseiként általában csak az 
általános ellenőrzés és tisztítás szükséges. 

4. Karbantartási szerződés
A szintetikus vízszigetelő lemezeket alkalmazó folytonos tetőfedés kialakítása 
szakmunkát igényel, vagyis a lemezek helyes lefektetéséhez és karbantartásához 
adott szakértelem és eszközök szükségesek. Ebből kifolyólag azt javasoljuk, hogy az 
épület tulajdonosa és/vagy üzemeltetője közvetlenül az erre szakosodott szakkivitelező 
céggel kössön ellenőrzési és ütemezett karbantartási szerződést.

5. Hozzáférés a tetőhöz
A tetőhöz csak erre felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, akik megfelelő 
képzésben és útmutatásban részesültek, és ismerik a tetőn fennálló veszélyeket és 
kockázatokat.

A tetőt minden esetben csak tökéletesen biztonságosan és az összes hatályos 
munkavédelmi előírást betartva szabad megközelíteni. A magasból való leesés 
elkerülésére megfelelő kollektív védőeszközöket (korlátok, állványzat, stb.) kell 
biztosítani és/vagy, alternatívaként, egyéni védőeszközöket (rögzítési pontok, 
biztonsági kötelek, biztonsági hevederek, stb.) kell használni.

A tetőre lépő összes személynek megfelelő egyéni védőeszközöket kell kiosztani az 
elvégzendő feladathoz.

6. Hozzáférhetőség/gyalogos terhelhetőség - Felület 
védelem nélküli tetők
Felület védelem nélküli rendszerekben alkalmazott MAPEPLAN® M vízszigetelő 
lemezekre/-hez kizárólag a lapos tetőszigetelő lemez és/vagy a tetőn található egyéb 
gép vagy épületgépészeti elem karbantartása céljából lehet rálépni/hozzáférni.

Ha a tetőn rendszeres karbantartást vagy tisztítást igénylő épületgépészeti elemek 
vagy gépek találhatók, javasoljunk, hogy alakítson ki gyalogos közlekedő utakat 
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védőrétegre fektetett beton járólapokkal, vagy alkalmazza az e célra kifejlesztett 
MAPEPLAN® PVC járósáv elnevezésű 1,5mm vastag gyalogos igénybevételre javasolt 
lemezt, mely biztonságos, járható útvonalat biztosít a karbantartó személyzet számára.

 
Ha közvetlenül a lapostető szigetelőlemezre lép, saját biztonsága és a lemez 
sérülésének elkerülése érdekében viseljen speciális lábbelit.

Recézett talpú lábbeli viselése esetén határozottan tanácsoljuk, hogy ellenőrizze, nem 
tapadt-e apró kavics vagy egyéb karcoló hatású anyag a lábbeli talpára vagy recéi 
közé, mielőtt rálépne a vízszigetelő lemezre, nehogy megkarcolja vagy kilyukassza azt.

Ha esős időben lép a tetőre, vagy ha a tetőn víz gyűlt össze vagy jeges, a csúszásveszély 
miatt járjon el rendkívül óvatosan.

Soha ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyat közvetlenül a vízszigetelő lemezre, hacsak 
nem alakított ki előzőleg a lemezen megfelelő védőfelületet, melyen megosztja a 
terhet (pl. fából készült lap vagy deszka, megfelelő felülettel).

7. Hozzáférhetőség/gyalogos terhelhetőség - Le-
terheléssel készülő és felületvédelemmel ellátott 
tetők
A leterhelés vagy járólap jellegétől függően a MAPEPLAN® B vízszigetelő lemezek 
lehetnek gyalogosan terhelhetőek vagy kizárólag karbantartási célból hozzáférhetőek, 
az alábbiak szerint.

- Kaviccsal való leterhelés:
Kizárólag a tetőn és/vagy az ott található gépek vagy épületgépészeti rendszerek 
karbantartása céljából hozzáférhető 

- Tartóelemeken nyugvó járólapokkal (úsztatott járólap) való leterhelés: 
karbantartási célból hozzáférhető és gyalogosan terhelhető

- Gyalogos forgalomra tervezett burkolatok (betonaljzatra fektetett járólapok): 
karbantartási célból hozzáférhető és gyalogosan terhelhető
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- Járművel való terhelésre tervezett burkolat (betonaljzat, szabadon fektetett 
térkövek, lefektetett kőtáblák): karbantartási célból hozzáférhető és könnyű 
járművek forgalmára is alkalmas (<2 tonna/tengely)

 
Nehéz járművek forgalmára alkalmas ≥2 tonna/tengely 

- Termőréteggel való leterhelés (tetőkert vagy zöldtető): 
Extenzív zöldtető karbantartása céljából hozzáférhető
Intenzív zöldtető karbantartása céljából hozzáférhető

Ha kaviccsal leterhelt tetőn rendszeres karbantartást vagy tisztítást igénylő 
épületgépészeti elemek vagy gépek találhatók, javasoljunk, hogy alakítson ki gyalogos 
közlekedő utakat támaszokra fektetett beton járólapokkal, melyek biztonságos 
követendő útvonalat biztosítanak a kezelőszemélyzet számára.

A kialakított tetőt a lehető leghamarabb leterheléssel kell védeni, hogy ellenálljon 
a szél szívással szembeni terhelésnek. Ha a helyszíni munkálatok során ideiglenes 
leterhelésre van szükség, gondoskodjon róla, hogy az egyenletesen legyen elosztva 
a vízszigetelő lemezek teljes felületén, megfelelően eltávolítható rendszerek 
alkalmazásával (pl. víz, homokzsákok, stb.).

Mielőtt lefekteti a leterhelő réteget, ha közvetlenül a vízszigetelő lemezre lép, saját 
biztonsága és a lemez sérülésének elkerülése érdekében viseljen speciális lábbelit.

Recézett talpú lábbeli viselése esetén határozottan tanácsoljuk, hogy ellenőrizze, nem 
tapadt-e apró kavics vagy egyéb karcoló hatású anyag a lábbeli talpára vagy recéi 
közé, mielőtt rálépne a vízszigetelő lemezre, nehogy megkarcolja vagy kilyukassza azt.

Ha esős időben lép a tetőre, vagy ha a tetőn víz gyűlt össze vagy jeges, a csúszásveszély 
miatt járjon el rendkívül óvatosan.

Soha ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyat közvetlenül a vízszigetelő lemezre, hacsak 
nem alakított ki előzőleg a lemezen megfelelő védőfelületet, melyen megosztja a 
terhet (pl. fából készült lap vagy deszka, megfelelő felülettel).
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8. A vízszigetelő lemez tisztítása
Szükség esetén a vízszigetelő lemez vízzel és híg, nem habzó háztartási tisztítószerrel 
tisztítható. Vigye fel a tisztítószeres oldatot nem dörzsölő hatású szivaccsal, kefével, 
vagy lágy sörtéjű seprűvel, majd öblítse le folyó vízzel. Ne használjon oldószert vagy 
egyéb durva hatású terméket.
 

9. Épületgépészet és gépek
A tetőre telepített épületgépészeti berendezéseket és gépeket megfelelően kell 
elhelyezni és integrálni vagy össze kell kapcsolni a vízszigetelő lemezzel (oszlopok, 
tartógerendák stb.).

Az épületgépészeti berendezéseket és gépeket nem szabad közvetlenül a vízszigetelő 
lemezre telepíteni, hanem megfelelő alátámasztó felülettel rendelkező alapokra kell 
elhelyezni, melyek biztosítják a helyes tehereloszlást. Ezen felül az alapok formáját és 
anyagát úgy kell kiválasztani, hogy azok ne tegyenek kárt a vízszigetelő lemezben és/
vagy adott esetben az alatta lévő szigetelő anyagokban.

Az épületgépészeti berendezések és gépek nem bocsáthatnak ki és nem 
szivároghatnak agresszív, környezetszennyező vagy káros anyagokat (folyadékok, 
szilárd anyagok, illetve gőzök) melyek ronthatnák a vízszigetelő lemez teljesítményét.

A tetőn található épületgépészeti berendezéseken és gépeken végzett karbantartási 
műveletek során maximális elővigyázatossággal kell eljárni, hogy ne sérüljön meg a 
vízszigetelő lemez, továbbá megfelelő ideiglenes védőszerkezeteket kell alkalmazni. 
Ügyeljen rá, hogy ne ömöljön ki olyan anyag a tetőre, mely kárt tehetne a vízszigetelő 
lemezben. Véletlen kiömlés esetén minden hulladékot és/vagy anyagkifolyást 
haladéktalanul el kell távolítani és a vízszigetelő lemezt megfelelő módon meg kell 
tisztítani - szükség esetén folyó vízzel -, mindenkor betartva a hatályos biztonsági és 
környezetvédelmi előírásokat.

Ha bármilyen kérdése merülne fel, kérjen tanácsot az erre szakosodott szakkivitelező 
cégtől, akiktől minden szükséges információt és támogatást megkaphat.
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Ha új épületgépészeti berendezést vagy gépet készül telepíteni a tetőre, tanácsoljuk, 
hogy a meglévő vízszigetelő lemez megsértésének elkerülése és a megfelelő 
csatlakoztató- és tömítő rendszerek alkalmazása érdekében előzőleg forduljon az erre 
szakosodott szakkivitelező céghez.

10. A tetők hó terhelése
A MAPEPLAN® vízszigetelő lemezek kiválóan ellenállnak az alacsony hőmérsékleteknek, 
így általánosságban elmondható, hogy a közvetlenül a lemezre nehezedő hó nem okoz 
bennük kárt és nem igényel semmilyen intézkedést.
 
Bizonyos esetekben azonban tanácsos lehet felmenni a tetőre és megtisztítani a 
lefolyókat, hogy a hó olvadása során keletkező víz könnyebben lefolyhasson a tetőről.

Adott esetben azt is ellenőrizni kell, hogy nem gyűlt-e össze annyi hó, hogy elérje 
a tetőn esetlegesen található bevilágítók, szellőzőnyílások, kémények vagy egyéb 
nyílások hóhatárának a szélét, mely esetben fennáll a kockázat, hogy a hó a tető 
belsejébe jut, illetve az épület teherbírásával kapcsolatos kérdések esetén is szükség 
lehet erre.

Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a tető adott pontjain vagy területein csökkentenie 
kell a hótakaró vastagságát.

A tető megközelítése esetén mindig maximális elővigyázatossággal járjon el, és 
használjon megfelelő egyéni és kollektív védőeszközöket, figyelembe véve azt, hogy a 
hó- és/vagy jégtakaró megnehezíti a tetőre jutást.

A hó eltakarításához megfelelő manuális eszközöket kell használni, melyek nem tesznek 
kárt a vízszigetelő lemezben és/vagy a leterhelő rétegekben, illetve járólapokban. 
Fémből készült eszközök és lapátok helyett használjon lekerekített élű műanyag 
eszközöket és lapátokat. Távolítsa el a hó felszíni rétegeit, a mechanikai sérülések 
elkerülése érdekében ügyelve arra, hogy ne sértse meg az alsóbb hórétegeket, melyek 
közvetlenül érintkeznek a vízszigetelő lemezzel és/vagy a leterhelő rétegekkel, illetve 
járólapokkal.
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11. A vízszigetelő lemez javítása és/vagy módosítása
Ha a vízszigetelő lemez véletlenül megsérülne, ne próbálkozzon rögtönzött javítással, 
hanem forduljon az erre szakosodott szakkivitelező céghez.

Ne használjon bitumenes lemezeket a MAPEPLAN® vízszigetelő lemezeken (helytelen 
javítás).

Sürgős intézkedést igénylő vészhelyzet esetén alumíniumfóliával megerősített 
egyoldalú butil ragasztószalaggal, mint pl. a Polyglass BUTYLSTRIP, végezhet gyors 
és egyszerű javításokat, miután vízzel megtisztította a vízszigetelő lemezt. Ne feledje, 
hogy ez ideiglenes megoldás, mely nem tekinthető tartósnak, így a megfelelő tartós 
javítások elvégzéséhez ez esetben is kapcsolatba kell lépnie az erre szakosodott 
szakkivitelező céggel.
 
Ha módosítani vagy kibővíteni kívánja a tetőt (pl. kémények elhelyezéséhez vagy 
épületgépészeti módosítások miatt), ne próbálkozzon rögtönzött intézkedésekkel, 
hanem forduljon időben az erre szakosodott szakkivitelező céghez.

12. A vízszigetelő lemez időközönkénti ellenőrzése és 
tisztítása
Ahhoz, hogy a vízszigetelő lemez maximális teljesítményét tudja nyújtani és hosszú 
távon megőrizze tulajdonságait, a tetőt ajánlott rendszeres időközönként ellenőrizni 
és megtisztítani.

Ezeket a műveleteket az alábbi lista foglalja össze, mely két részre oszlik:
- Általános ellenőrzések
- Speciális ellenőrzések

A konkrét esettől függően egyéb ellenőrzések és javítási/karbantartási műveletek is 
hasznosak/szükségesek lehetnek, illetve az is előfordulhat, hogy ezeket sűrűbben kell 
elvégezni. Ilyen esetben tervezőnek vagy szigetelő szakembernek kell kiegészítenie 
útmutatásunkat.



13. Általános ellenőrzések

Általános ellenőrzések Gyako-
riság Végzi: Megjegyzések

Lefolyók lombkosarainak megtisztítása Félévente Tulajdonos/
üzemeltető (*)

A lefolyók eltömődésének, illetve 
működésük korlátozásának vagy 
megakadályozásának elkerülésére

 A vízszigetelő lemezen található 
szennyeződés (talaj, homok, stb.) 
eltávolítása

Félévente Tulajdonos/
üzemeltető (*)

A termőkultúra kialakulásának 
megakadályozására, mely támogatná 
a növényzet és a mikroorganizmusok 
elterjedését

A tetőn található hulladék és esetleges 
törmelék eltávolítása

Szükség 
szerint

Tulajdonos/
üzemeltető (*)

Annak megakadályozására, hogy 
idegen anyagok vagy hulladék kárt 
tegyenek a vízszigetelő lemezben

A tető és az arra telepített berendezések 
általános átvizsgálása, a nyilvánvaló 
problémák azonosítására (vízszigetelés, 
bevilágítók, épületgépészet, stb.)

Félévente Tulajdonos/
üzemeltető (*)

Annak biztosítására, hogy a pro-
blémák azonnal jelentve legyenek a 
javítási műveleteket elvégző félnek 

Az esetleges növényzet eltávolítása Félévente Tulajdonos/
üzemeltető (*)

A Mapeplan® lemezek jól ellenállnak 
a gyökerek behatolásának, minda-
zonáltal tanácsos megakadályozni 
a növényzet növekedését és 
elterjedését 

* Ezt a feladatot ellenőrzési és karbantartási szerződés megkötésével szakcégre lehet bízni.

14. Szakértői ellenőrzések

Speciális ellenőrzések Gyako-
riság Végzi: Megjegyzések

Szegélyek és bádog kéményszegélyek 
átvizsgálása Évente Vízszigetelő 

szakcég
Szerelvények/szivárgások/ korrózió 
ellenőrzése

Különböző tömítések átvizsgálása Évente Vízszigetelő 
szakcég

Szivárgások és tapadás 
ellenőrzése

A vízszigetelő lemez és a hozzá kapcsolódó 
elemek és tartozékok átvizsgálása Évente Vízszigetelő 

szakcég
A teljesítményt korlátozó vagy 
akadályozó problémák feltárása

A tetőszerkezet alsó oldalának ellenőrzése Évente Vízszigetelő 
szakcég

A vízbeszivárgás vagy egyéb 
problémák feltárása

Az összes fenti feladatot ellenőrzési és karbantartási szerződés megkötésével szakcégre lehet bízni. 
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15. Példa a PVC-P ellenőrzési és karbantartási 
ellenőrző listájára
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ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ELLENŐRZŐ LISTA - MAPEPLAN® PVC LEMEZEK

LÉTESÍTMÉNY: 
CÍM:

TULAJDONOS:
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY:

KARBANTARTÁSI VEZETŐ: 
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY:

SZAKCÉG: 
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY:

ELKÉSZÍTÉS ÉVE:

HIVATKOZÁSOK ÉS CSATOLMÁNYOK

TETŐ KIALAKÍTÁSA: (adja meg a tetőrendszert alkotó összes réteget) 

EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK

Megjegyzés:
A Mapeplan® lemezek ellenőrzési és karbantartási listájának fenti tervezetét ismereteink és 
tapasztalataink alapján készítettük. Mindazonáltal ne feledje, hogy az itt megadott instrukciók 
csak hozzávetőleges útmutatóként szolgálnak. A tényleges helyszíni körülmények felmérése 
és a szükséges ellenőrzési és karbantartási műveletek meghatározása a Tervező és a 
Szakkivitelező feladata.

Pé
ld

a
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ÁLTALÁNOS ELLENŐRZÉSEK

VÉGEZTE:

ELLENŐRZÉSEK   KÖVETKEZŐ ELLENŐRZÉS
DÁTUMA:    ESEDÉKESSÉGE:

Ellenőrzések és elvégzett 
műveletek: Megfelel Nem felel meg (ld. 

a megjegyzéseket)
Nyomon követés (ld. 
a megjegyzéseket) Megjegyzések

Lefolyók lombkosarainak megtisztítása

Tetőfelület megtisztítása

A tetőn található hulladék és esetleges 
törmelék eltávolítása

Az esetleges növényzet eltávolítása

Egyéb elvégzett műveletek

Vizuális ellenőrzések: Megfelel Nem felel meg (ld. 
a megjegyzéseket)

Nyomon követés (ld. 
a megjegyzéseket) Megjegyzések

Tető általános állapota

Vízszigetelő lemezek általános állapota

Épületgépészet 1

Épületgépészet 2

Épületgépészet 3

Védőszegélyek/kéményszegély 1

Védőszegélyek/kéményszegély 2

Védőszegélyek/kéményszegély 3

Bevilágítók/kupolák

Közlekedő útvonalak

Egyéb......................

Egyéb......................

KARBANTARTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY ALÁÍRÁSA: 

KARBANTARTÁSI VEZETŐ ALÁÍRÁSA:

Pé
ld

a
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SZAKÉRTŐI ELLENŐRZÉSEK

VÉGEZTE:

ELLENŐRZÉSEK   KÖVETKEZŐ ELLENŐRZÉS
DÁTUMA:    ESEDÉKESSÉGE:

Ellenőrzések és elvégzett 
műveletek: Megfelel Nem felel meg (ld. 

a megjegyzéseket)
Nyomon követés (ld. 
a megjegyzéseket) Megjegyzések

Lefolyók lombkosarainak megtisztítása
Tetőfelület megtisztítása
A tetőn található hulladék és esetleges 
törmelék eltávolítása
Az esetleges növényzet eltávolítása
Egyéb elvégzett műveletek

Vizuális ellenőrzések: Megfelel Nem felel meg (ld. 
a megjegyzéseket)

Nyomon követés (ld. 
a megjegyzéseket) Megjegyzések

Tető általános állapota
Vízszigetelő lemez simasága
Vízszigetelő lemez felhajtása a széleknél
Vízszigetelő lemez felhajtása falnál
Vízszigetelő lemez felhajtása 
bevilágítónál
Mechanikai rögzítő rendszer
Hőszigetelő panelek
Tetőszél védőszegélye
Falcsatlakozás védőszegélye
Védőszegély
Lefolyók
Tető és csövek/szellőzőnyílások 
csatlakozásai
Tető és függőleges elemek csatlakozásai
Bevilágítók/kupolák
Közlekedő útvonalak
Szilikontömítés 1
Szilikontömítés 2
Épületgépészet 1
Épületgépészet 2
Épületgépészet 3
Egyéb......................
Egyéb......................

KARBANTARTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY ALÁÍRÁSA: 
KARBANTARTÁSI VEZETŐ ALÁÍRÁSA:

15. Példa a PVC-P lemezek 
ellenőrzési és karbantartási 
ellenőrzőlistájára

Pé
ld

a



16
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A jelen dokumentumot a Mapeplan® lemezek használatáról, ellenőrzéséről és karbantartásáról 
jelenlegi ismereteink és tapasztalataink alapján készítettük. Mindazonáltal fontos, hogy tisztában 
legyen azzal, hogy az itt leírt instrukciók csak általános útmutatóként szolgálnak, és csak a 
legalapvetőbb műveletekre korlátozódnak. Ha karbantartási tervet szándékozik készíteni a 
vízszigetelő rendszer kapcsán, fel kell mérnie a tényleges helyszíni körülményeket és szükség 
esetén ki kell egészítenie az itt leírt ellenőrzéseket és műveleteket.
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Használat, ellenőrzés és karbantartás

SZINTETIKUS
VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK
MAPEPLAN® PVC-P

MAPEI Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2., Tel.: 06 23 501 670, Fax: 06 23 501 666

www.mapei.hu, mapei@mapei.hu
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