
YÜZME HAVUZLARI İÇİN

SU YALITIM SİSTEMİ



• 75 yılı aşkın süredir dünyanın birçok ülkesine kaliteyi taşıyan MAPEI bir İtalyan 

markasıdır.

• Yapı Kimyasallarının lider markası olan MAPEI Su yalıtımı başta olmak üzere 

ürettiği ürünlerle bir çok projenin başarılı olmasında başrol oynamıştır. 

• MAPEI, Havuz&Sauna sektörünün öncü markalarından biri olan 

İNCEDOĞAN & DST’nin mağaza ve projelerinde yerini alarak inşaat ve havuz

sektörüne değer katmaya devam etmektedir







MAPEPROOF PRIMER 3296 MAPELASTIC FOUNDATION



MAPEPROOF



MAPEPROOF

Yer altı yapılarında düşey ve yatay 

düzlemlerde kullanmaya uygun 

sodyum bentonit esaslı su yalıtım 

membranı.

• 1,1 m x 5 m

• 2,5 m x 22,5 m

• 5 m x 40 m

rulolar halinde temin edilir.

• Her türlü atmosfer koşulunda ve farklı şekillerdeki yapı elemanlarına 

kolaylıkla uygulanabilir.

• Alt yüzey hazırlığına çok az ihtiyaç duyulur.

• Astar veya yapıştırıcı gerektirmez.



MAPEPROOF

Uygulama örnekleri



MAPEPROOF

Mapeproof membranın 24 saat içinde kendini onarması



MAPEPROOF

Tamamlayıcı ürünler

MAPEPROOF CD

MAPEPROOF SEAL

MAPEPROOF MASTIC



PRIMER 3296



PRIMER 3296

Boşluklu yüzeyleri konsolide 

eden, yüksek penetrasyon

kabiliyetine sahip, tozumazlık

sağlayan, su dispersiyonlu akrilik 

astar. 

5 kg ve 10 kg bidonlar

halinde temin edilir.

MAPELASTIC FOUNDATION 

uygulamalarından önce astar 

olarak kullanılır.



MAPELASTIC FOUNDATION (Y.19.085/005)



MAPELASTIC FOUNDATION 

(Y.19.085/005)

Pozitif ve negatif su basıncına 

karşı çalışan, çimento esaslı, iki 

bileşenli su yalıtım membranı.

(A) 22 kg + (B) 10 kg

32 kg set halinde temin edilir.

Betonarme perde duvar ve/veya 

temel ampatmanlarında su 

yalıtım örtüleri ile birlikte 

kullanım için uygundur.





IDROSTOP B25



IDROSTOP B25



IDROSTOP B25

Soğuk derzler için kullanılan, su 

ile genleşen, bentonit esaslı 

bant.

20 mm x 25 mm x 5 m x 6

kutular halinde temin edilir.

Farklı zamanlarda beton dökümü 

yapılan betonarme yapı 

elemanları arasında oluşacak 

soğuk derzlerin yalıtımında 

kullanılır.



IDROSTOP B25

Uygulama detayları

Kalıp

≥ 8 cm

Beton 

döşeme

≥ 5 cm

= 6 cm

= 6 cm





PLANICRETE



PLANICRETE



PLANICRETE

Çimento esaslı şaplar ve sıvalar 

için sentetik – kauçuk lateks.

Monolitik şaplar için yapışma 

şerbeti olarak kullanılabilir.

(çimento + su + PLANICRETE)

Yüksek dayanımlı çimento esaslı 

şaplar elde etmek için kullanılır.

25 kg, 10 kg, 5 kg

kovalar ve

12 x 1 kg paketler

halinde temin edilir.





MAPECEM PRONTO (27.586/MK)



MAPECEM PRONTO (27.586/MK)



MAPECEM PRONTO 

(27.586/MK)

Şaplar için ön karışımlı, 

rötre kontrollü, hızlı prizlenen ve kuruyan 

harç.

Uygulama ve kullanım açısından 

geleneksel şaplar gibidir.

Hızlı prizlenme özelliği sayesinde 3 saat 

sonra üzerinde işlem yapılabilir (seramik 

karo).

25 kg torbalar

halinde temin edilir.





NIVOPLAN PLUS (27.581/MK)



NIVOPLAN PLUS (27.581/MK)



NIVOPLAN PLUS 

(27.581/MK)

İç ve dış mekanlardaki duvar, 

tavan ve zeminler için çimento 

esaslı tesviye harcı.

PLANICRETE takviyesi ile 

10mm’ye kadar ince sıvaların 

yapımında kullanılır.

Su yalıtımı ve seramik kaplama 

uygulamalarından önce yüzme 

havuzlarındaki beton alt 

yüzeylerde tesviye amaçlı 

kullanılır.

25 kg torbalar

halinde temin edilir.





MAPEBAND (04.734/E9)



MAPEBAND (04.734/E9)



MAPEBAND (04.734/E9)

MAPELASTIC serisi çimento 

esaslı su yalıtım ürünleri ile 

kullanıma uygun, alkali 

dayanımlı pah bandı.

Farklı detaylar için farklı 

şekillerde üretilmiş parçalarla 

sürekli yalıtım sağlar.



MAPEBAND

Bir genleşme derzine omega () şeklinde 

yerleştirilmiş MAPEBAND

T profillerin 

yerleştirilmesi

Artı (+) profillerin 

yerleştirilmesi
İç köşe profillerin 

yerleştirilmesi

Dış köşe profillerin 

yerleştirilmesi

40 cm x 40 cm gider manşetinin 

yerleştirilmesi



MAPEBAND

Uygulama detayları





MAPELASTIC (Y.19.085/006)



MAPELASTIC (Y.19.085/006)



MAPELASTIC (Y.19.085/006)

- 20oC’de bile esnekliğini koruyan, 

0,8mm mertebesinde çatlakları 

köprüleyebilen, UV dayanımlı, 

çimento esaslı, iki bileşenli su yalıtım 

membranı.

Klorlu bileşiklerin ve karbondioksitin 

zararlı etkilerine karşı dayanımı 

sayesinde betonu korur.

(A) 24 kg + (B) 8 kg

32 kg set halinde temin edilir.

Mevcut seramik kaplamaların 

üzerine uygulama yapmak için 

uygundur, yıkım işlemi gerektirmez.



MAPELASTIC (Y.19.085/006)





MAPENET 150 (Y.19.085/006)



MAPENET 150 (Y.19.085/006)



MAPENET 150 (Y.19.085/006)

Alkali dayanımlı, fiberglas file.

Mapelastic ile kullanıldığında, 

membran üzerinde oluşacak 

çatlakları dağıtarak, membrana

esneklik kazandırır.

Uygulama esnasında derz, köşe 

birleşim noktası gibi yerlere 

gelindiğinde pah bandı 

kullanılmalıdır.

1 m x 50 m rulolar

halinde temin edilir.





KERAFLEX MAXI S1 (04.380/008)



KERAFLEX MAXI S1 (04.380/008)



KERAFLEX MAXI S1 (04.380/008)

C2TES1 sınıfı seramik ve doğal taş 

yapıştırıcısı.

Sınıf özellikleri:

Yüksek performanslı

Açıkta bekleme süresi uzatılmış

Düşeyde kayma yapmayan

Esnek

Çimento esaslı

15 mm kalınlığa kadar uygulanabilir.

23 kg (beyaz) ve 25 kg (gri) torbalar

halinde temin edilir.





ULTRACOLOR PLUS (04.380/054)



ULTRACOLOR PLUS (04.380/054)



ULTRACOLOR PLUS (04.380/054)

• Su emilimi azaltılmış

• Aşınmaya dayanıklı

• Küf ve mantar oluşumunu önleyen (BioBlock)

• Efloresans yapmayan

• Su itici özellikte (Drop Effect)

• Hızlı prizlenen

• 30 farklı renkte

CG2WA sınıfı çimento esaslı derz dolgusu.

5 kg’lık torbalar

halinde temin edilir.





MAPESIL AC



MAPESIL AC



MAPESIL AC

• BioBlock© teknolojisine sahip

• Çok düşük seviyede (VOC) içeren

• Ultracolor Plus ile aynı renk seçeneklerinde

Asetik silikon mastik.

310 ml kartuşlar

halinde temin edilir.



AYRICA



LAMPOSILEX



LAMPOSILEX

Çok çabuk priz alan, çimento esaslı, 

hidrolik su tıkacı.

5 kg kovalar

halinde temin edilir.



MAPEPROOF SWELL



MAPEPROOF SWELL

Tek bileşenli likit conta.

Boru penetrasyon boşluklarında,

Gider manşetleri ve aydınlatma detaylarında

kullanılır.

320 ml kartuşlar

halinde temin edilir.



MAPEBAND TPE (04.734/E9)



MAPEBAND TPE (04.734/E9)

Dilatasyon ve genleşme derzlerinin yalıtımı 

için kauçuk bant.

170 mm x 30 m ve 325 mm x 30 m rulolar

halinde temin edilir.



IDROSTOP PVC BI



IDROSTOP PVC BI

Temel altı yapıları, su tankları ve yüzme 

havuzlarında su girişimlerini engellemek için 

kullanılan su tutucu bant.

20cm x 25m

25cm x 25m

30cm x 25m

ebatlarında temin edilir.



BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ;

İNCEDOĞAN Metal-İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. 

Ltd. Şti.

1202/1 sok. No: 81/A EGE TİC. MRKZ. 

35110 - Yenişehir - İzmir – TÜRKİYE

TEL : 0.232.4583416

FAX :0.232.4336855

Web : www.incedogan.com.tr

E-mail : incedogan@incedogan.com.tr

Web : www.incedogan.com.tr

E-mail : incedogan@incedogan.com.tr

E-mail : info@dstmice.com

DST Spa Tasarım Organizasyon Prodüksiyon 

Mühendislik İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül sok. Deluxia Palace

No:5 K:11 D:324 Ataşehir - İstanbul - TÜRKİYE

TEL&FAX: 0.216.9990657

http://www.incedogan.com.tr/
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