
HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG
Cần phủ hoàn toàn lớp chống thấm lên trên tấm lưới. 
Thi công tấm lưới như sau:

Dùng bay cạnh phẳng, trải đều một lớp vữa chống 
thấm dày khoảng 1-1,5 mm;

Khi sản phẩm còn ướt, đặt tấm lưới Mapenet 150 lên 
bề mặt và dùng bay ấn nhẹ đến khi tấm lưới được phủ 
hoàn toàn trong lớp chống thấm vừa thi công.

Đợi cho lớp chống thấm khô (thường 12 đến 24 tiếng 
tùy thuộc vào loại sản phẩm được sử dụng, độ dày 
được thi công, nhiệt độ và độ ẩm), có thể thi công lớp 
thứ hai nếu cần thiết.

Chiều dài phần chồng mí của mỗi tấm sợi thủy tinh tối 
thiểu 5/10 cm.

ÑOÙNG GOÙI
Cuộn dài 50 m, rộng 1 m.
Thời gian sử dụng sản phẩm là vô thời hạn nếu được 
bảo quản ở nơi sạch sẽ và khô ráo.

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ VAØ THI 

COÂNG SAÛN PHAÅM
Xét theo quy định hiện hành của châu Âu (Reg. 
1906/2007/CE - REACH), Mapenet 150 là sản phẩm 
không yêu cầu phải có Tài liệu an toàn sản phẩm. 
Khuyến cáo, nên mang găng tay, kính bảo vệ và tuân 
thủ các yêu cầu an toàn lao động khi thi công sản phẩm.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.

PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Dùng gia cường cho:

Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Turbo 
hoặc Monolastic khi chống thấm sân thượng, ban 
công, nhà tắm, v.v, với lớp ốp lát hoàn thiện bằng 
gạch ceramic hoặc vật liệu đá;

Lớp láng bảo vệ có tính đàn hồi sử dụng Mapelastic, 
Mapelastic Smart, Mapelastic Turbo hoặc 
Monolastic khi thi công trên các bề mặt nền gốc xi 
măng có vết rạn chân chim trong nhà và ngoài trời;

Các khu vực chịu lực lớn được chống thấm bằng 
Mapegum WPS và Aquaflex;

Aquaflex hoặc Mapegum WPS khi thi công tạo 
màng chống nứt cho vữa láng nền và tường có vết 
rạn trong nhà;

Sản phẩm thuộc dòng Plastimul khi thi công trên bề 
mặt nền có vết rạn chân chim.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Lưới Mapenet 150 gồm các sợi thủy tinh được xử lý 
bằng một lớp lót đặc biệt giúp lưới sợi có độ bền kiềm 
và tăng độ bám dính vào các sản phẩm chống thấm (khi 
có khuyến cáo sử dụng).
Khi lớp chống thấm đóng rắn, sợi gia cường trong đó 
giúp ngăn các vết nứt hình thành do sự dịch chuyển của 
lớp nền hoặc bề mặt ốp lát gây ra. Lưới sợi thủy tinh còn 
tạo thuận lợi khi thi công lớp hoàn thiện với độ dày gần 
2 mm và tăng khả năng chống chịu sự thay đổi nhiệt độ 
và các tác động mài mòn.

Löôùi sôïi thuûy tinh beàn 
kieàm (theo chæ daãn 
ETAG 004) duøng gia 
cöôøng khi thi coâng caùc 
saûn phaåm choáng thaám, 
choáng nöùt vaø caùc saûn 
phaåm laøm phaúng goác 
xi maêng
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2Trọng lượng (g/m ): 150 (± 5%)

Độ bền kiềm: Có (theo hướng dẫn ETAG 004 )

CÖÔØNG ÑOÄ KEÙO (theo thöû nghieäm trong höôùng daãn ETAG 004)

Màu sắc: Xanh dương

4 x 5Kích thước lưới sợi (mm):

ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)
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Lực gây nứt gần đúng của lưới sợi: Sợi dọc > 40 N/mm (bằng 2000 N/5 cm)

Sợi ngang > 40 N/mm (bằng 2000 N/5 cm)

Lực gây nứt gần đúng sau khi sử dụng: Sợi dọc > 20 N/mm (bằng 1100 N/5 cm)

Sợi ngang  > 20 N/mm (bằng 1100 N/5 cm)

Trong mọi trường hợp > 50% giá trị 

Gia cường Mapenet 
150 cho lớp chống 
thấm bằng Mapelastic

CHUÙ YÙ
Những thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi 
công sản phẩm trên đây được đúc kết từ những 
kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của Mapei. 
Vì vậy, trong mọi trường hợp, nên tuân thủ một 
cách nghiêm ngặt các hướng dẫn trong Tài liệu 
kỹ thuật của sản phẩm. Nếu cần hỗ trợ bất kỳ 
thông tin nào, vui lòng liên lạc với Bộ phận kỹ 
thuật của Mapei để biết thêm chi tiết.
Chúng tôi có quyền cải tiến và thay đổi sản 
phẩm của mình bất kỳ lúc nào mà không cần 
thông báo trước.

Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên 
phiên bản tiếng Anh 914-2-2017.

LÖU YÙ PHAÙP LYÙ
Nội dung của Tài Liệu Kỹ Thuật (TDS) này có 
thể được sao chép vào các tài liệu khác liên 
quan đến dự án nhưng không được quyền 

Taát caû caùc taøi lieäu tham khaûo

veà saûn phaåm ñöôïc cung caáp

theo yeâu caàu vaø ôû trang web:

bổ sung hoặc thay thế bất kỳ điều khoản yêu 
cầu nào so với bản gốc có hiệu lực tại thời 
điểm thi công sản phẩm của MAPEI. Để cập 
nhật phiên bản mới nhất cũng như những 
thông tin liên quan đến việc bảo hành sản 
phẩm, vui lòng truy cập website: 
www.mapei.com.vn.
BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO VỀ TỪ NGỮ HOẶC 
YÊU CẦU TRONG/ HOẶC XUẤT PHÁT TỪ 
TÀI LIỆU KỸ THUẬT NÀY SẼ LÀM MẤT HIỆU 
LỰC BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM TỪ CÔNG 
TY MAPEI.

https://antienhung.vn
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