TECHNICKÝ LIST

MARISEAL® Fabric
Výztužná textilie
Popis produktu
Mariseal® Fabric je polyesterová netkaná geotextilie (60 gr/m2).

Výhody
• Jednoduchá aplikace.
• Vysoká absorpce a kompatibilita s polyuretanovými nátěry.
• Velká odolnost proti roztržení.
• Odolné vůči UV záření.
Použití
Mariseal® Fabric se používá hlavně jako výztužná textilie v kombinaci s Mariseal ® 250 nebo 260, což jsou
za tekutého stavu aplikované hydroizolační membrány.
Aplikace společně s Mariseal® hydroizolačními nátěry na celé povrchy nebo lokálně na:
• místa přechodů mezi stěnou a podlahou
• přechodové spoje
• přes trhliny
• kolem výstupů potrubí a komínků
• okapy (sifon), atd.

Spotřeba
Při aplikaci na plochy se počítá s 5-10 cm překrytím mezi pruhy textilie.

Postupy aplikace Mariseal® Fabric
Výztuha hydroizolační membrány Mariseal® 250
Vyztužte Mariseal® 250 Marisealem Fabric na celém povrchu, kde má být provedena hydroizolace nebo
lokálně v problémových místech jako například přechody mezi svislou a vodorovnou plochou, kolem světel,
komínků, výpustí, atd. Na ještě mokrou vrstvu Mariseal® 250 položte uříznutý kus Mariseal® Fabric,
přitlačte, aby nasákl a nasyťte opět dostatečným množstvím Mariseal® 250.

Opravy trhlin, před aplikací hydroizolační membrány Mariseal® 250:
Očistěte trhliny a vlasové trhliny od prachu, usazenin a dalších nečistot. Přetřete lokálně Marisealem® 710
Primer a nechte 2-3 hodiny schnout. Vyplňte připravené trhliny těsnícím materiálem Mariflex® PU 30. Poté
aplikujte vrstvu Mariseal® 250, 200 mm širokou přes všechny trhliny a ještě za mokra překryjte uříznutým
pruhem Mariseal® Fabric. Přitlačte textiliii tak, aby nasákla a poté ji opět nasyťte dostatečným množstvím
Mariseal® 250, dokud není pruh plně překryt.

Nepropustné utěsnění přechodových spojů před aplikací hydroizolační membrány
Mariseal® 250:
Očistěte přechodové spoje od prachu, usazenin a jiných nečistot. Aplikujte Mariflex ® PU 30 Joint-Sealant
pouze na spodní část spoje. Poté pomocí štětce aplikujte pruh Mariseal® 250, 200 mm široký, přes daný
spoj. Umístěte Mariseal® Fabric na mokrý nátěr a vhodným náčiním jej vtlačte hluboko dovnitř spoje,
dokud není nasáklý a dokud není spoj zevnitř úplně zaplněn. Poté nasyťte textilii dostatečným množstvím
Mariseal® 250. Poté umístěte polyetylenový provázek vhodných rozměrů dovnitř spoje a vtlačte na
nasycenou textilii. Vyplňte zbylé prázdné místo spoje pomocí materiálu Mariflex® PU 30 a nechte 12 hodin
schnout.

Balení a skladování
Mariseal® Fabric je dodáván v rolích 1m x 100m a 0,2m x 100m. Role by měly být skladovány v suchém a
chladném prostředí do 24 měsíců. Chraňte materiál před vlhkostí a přímým sluncem. Skladovací teplota:
5°C – 30°C.

