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Szybkowiążące i szybkoschnące spoiwo hydrauliczne blokujące infiltrację wody 

ZAKRES STOSOWANIA 

Natychmiastowe blokowanie  infiltracji wody, nawet pod ciśnieniem. 

Przykłady zastosowań 

• zatrzymywanie wycieków wody w piwnicach, przejściach podziemnych i ogólnie w konstrukcjach 

podziemnych. 

• zatrzymywanie wycieków wody w zbiornikach naziemnych. 

• wodoodporne uszczelnianie sztywnych złączy pomiędzy stropem i ścianami. 

• wodoodporne  uszczelnianie pęknięć i otworów. 

• Odbudowa zaprawy  w wilgotnych konstrukcjach ceglanych, które muszą być następnie 

uszczelnione preparatem Idrosilex Pronto. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

Lamposilex jest wstępnie zmieszanym  spoiwem w proszku, składającym  się z wysokiej klasy 

cementów i specjalnych dodatków dobranych według receptury opracowanej w laboratoriach 

badawczych MAPEI. Lamposilex nie zawiera chlorków.  

Lamposilex, po zmieszaniu z wodą, staje się zaprawą o plastyczno-tiksotropowej konsystencji, łatwą 

do zastosowania nawet na powierzchniach pionowych, bez efektu spływania. 

 Lamposilex ma szybki czas wiązania (ok. 1 minuta i trzydzieści sekund w temp.+ 20 ° C), a po 

utwardzeniu ma następujące właściwości: 

• bardzo wysoka odporność mechaniczna na ściskanie i zginanie już po 1/2 godziny; 

• szczelność i odporność na wodę. 

ZALECENIA 

• Nie dodawać do  Lamposilex wapna, gipsu lub cementu. 

• Przed zastosowaniem nie należy pozostawiać opakowania Lamposilex na słońcu. 

WYTYCZNE STOSOWANIA 

Przygotowanie podłoża  

Blokowanie wycieków wody 

• Powiększyć  pęknięcia i  otwory do wewnątrz. Minimalny zewnętrzny rozmiar musi mieć około 2 cm 

szerokości i 2 cm głębokości. 

• Usunąć  z wnęk wszelkie luźne pozostałości materiału.  
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Wodoodporne uszczelnianie sztywnych złączy 

• Usunąć  z podłoża zdegradowane lub luźne części  przy pomocy sprężonego powietrza. 

• Podłoże obficie zmoczyć wodą.  

Przed rozpoczęciem  uszczelniania należy odczekać, aż odparuje nadmiar wody.  W celu ułatwienia 

usunięcia niewchłoniętej wody, w razie potrzeby zastosować sprężone powietrze lub gąbkę; 

Optymalne warunki  do zastosowania  Lamposilex występują w momencie kiedy podłoże jest 

nasycone wodą, a jednocześnie ma suchą powierzchnię. 

Przygotowanie mieszanki  

Do naczynia zawierającego 280 gramów wody wsypać, przez cały czas mieszając, 1 kg Lamposilex i 

mieszać ręcznie pacą w celu otrzymania gładkiej masy, bez grudek. 

Przy mieszaniu objętościowym należy wymieszać 2,5 części  Lamposilex z 1 częścią wody.  

Z uwagi na szybkość wiązania Lamposilex, należy  przygotować jednie taką ilość, jaka może być zużyta 

w ciągu 1 minuty. 

Nanoszenie zaprawy 

• zatrzymywanie wycieków wody  

Z masy należy uformować ręcznie korek , poczekać kilka sekund do momentu, aż mieszanina zacznie 

twardnieć, a następnie  mocno wcisnąć produkt w szczelinę lub otwór, i trzymać do momentu 

związania (około 2-3 minuty). Po zakończeniu, usunąć  nadmiar szlifierką kątową lub kamieniem 

szlifierskim. W przypadku występowania wielu wycieków wodnych należy rozpocząć aplikację 

Lamposilex od góry. 

• wodoodporne  uszczelnianie sztywnych złączy 

 Nałożyć masę Lamposilex pacą lub szpachlą natychmiast po przygotowaniu. Zachować wilgotną 

powierzchnię przez pierwsze 15-20 minut.  

Środki ostrożności dotyczące przygotowania i zastosowania Lamposilex 

• nie są konieczne żadne specjalne środki ostrożności jeśli  temperatura otoczenia wynosi około         

20°C. W czasie upałów nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i 

używać bardzo zimnej wody do przygotowania masy. 

• w warunkach obniżonej temperatury należy używać wody o temperaturze 20°C  i przechowywać  

produkt w pomieszczeniach ogrzewanych, w związku z tym, że początek wiązania i utwardzenie są 

opóźnione. 

ZUŻYCIE 

1,8 kg  Lamposilex na 1 dm3 otworu do  wypełnienia.   
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Czyszczenie  

Nieutwardzony Lamposilex może być usunięty z narzędzi za pomocą wody. Po związaniu, usunięcie 

produktu może być wykonane jedynie mechanicznie. 

OPAKOWANIA 

Wiadra 5 kg. 

PRZECHOWYWANIE 

12 miesięcy w suchym, zadaszonym miejscu.  

Produkt  zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 
Lamposilex jest produktem drażniącym; zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi 
wydzielinami ciała, może wywoływać reakcję alergiczną. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. 
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Należy używać 
rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w 
aktualnej wersji Karty Charakterystyki. 
 
PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW. 

UWAGI 
 
Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Niezależne od nas warunki pracy i 

różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku 

wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie badań własnych. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do 

niezmiennej jakości swoich produktów. 

 
 
Referencje dotyczące produktu są dostępne na żądanie oraz na stronach: www.mapei.pl oraz 
www.mapei.com. 
 

DANE TECHNICZNE  
 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

Postać: drobny proszek 
Kolor:  szary  
Gęstość objętościowa:  1100 kg/m3 
Zawarto ść ciał stałych:  100 % 

PARAMETRY UŻYTKOWE ZAPRAWY (w temp. + 23ºC i wilgotno ści wzgl ędnej 50%) 

Kolor zaprawy:  szary 
Wagowe p roporcje mieszania  : 100 g Lamposilex  na 28 g wody 

 
Objętościowe proporcje mieszania:  2,5 części Lamposilex  z jedną częścią wody 
Konsystencja zaprawy:  plastyczna 
pH zaprawy:  12,8 
Maksymalny czas przerobu w temp. +20 około 1 minuty 
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°C: 
Minimalna t emperatura stosowania:  +5°C  
PARAMETRY KOŃCOWE 
Właściwo ści mechaniczne zgodnie z EN 
196/1: 

Lamposilex  z dodatkiem 28% wody  

Wytrzymało ść na zginanie : 
- po ½ h : 
- po 1 h 
- po 3 h 
- po 24 h 
- po 7 dniach 
- po 28 dniach 

 
3 N/mm2 
4 N/mm2 
4 N/mm2 
5 N/mm2 
8 N/mm2 
9 N/mm2 

Wytrzymało ść na ściskanie : 
- po ½ h : 
- po 1 h 
- po 3 h 
- po 24 h 
- po 7 dniach 
- po 28 dniach 

 
17 N/mm2 
20 N/mm2 
24 N/mm2 
32 N/mm2 
44 N/mm2 
46 N/mm2 
 

 

 


