
Valaki úgy tartja, hogy a saját, 
egyéni környezetvédő tevékeny-
sége csak csepp a tengerben. 
Mi pedig a MAPEI-nél úgy tartjuk, 
minden csepp számít.

Már elsőre véglegesen
RAGASZTÓK - FUGÁZÓK - SZIGETELÉSEK

Tartósan egészséges 
otthon Önnek, 
fenntartható jövő 
unokáinak!
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Valaki úgy tartja, hogy a saját, egyéni 
környezetvédő tevékenysége csak csepp a 
tengerben. Mi pedig a MAPEI-nél úgy tartjuk, 
minden csepp számít.

A fenti mottóból is látszik, hogy a MAPEI évek 
óta elkötelezett környezetvédelme kiterjed 
a termékeinkre és gyártási folyamatainkra, 
ezáltal a termékeink által létrehozott létesít-
ményekre is. Törekvésünk, hogy a lehető leg-
kisebbre csökkentsük a hulladékok kelet-
kezését, és a lehető legnagyobbra növeljük 
az újrahasznosított anyagok használatát.

Önnek van unokája, gyermeke? 
Ha nincs, a baráti körében, a rokonai között 
bizonyára rámosolyog néha egy-egy kedves 
gyerekarcra. No, ha őket látja, akkor az is eszébe 
juthat, hogy nekik, sőt az ő gyerekeiknek is mi-
lyen sok örömet jelenthet majd a természet 
zöldje, a tiszta folyók, tavak élvezete, az ivóvíz, 
a belélegezhető levegő.

S mivel az Ön mindennapjait is sok 
területen átszövik már azok a 
lehetőségek, amelyekkel jobban 
megóvhatja környezetét, a sa-
ját maga és mások egészségét, 

csupán Önön múlik, él-e ezek-
kel, felelős döntést hoz-e az 
élete, a munkája során.

Burkoló kivitelezőként a se-
gédanyag választásnál is 
módja van eldönteni, tesz-e a 
környezet javára.

Talán még távolinak tűnik 
az Ön számára a tudatos 
környezetvédelem és a fenntartható fejlődés 
fogalma, de mindez napjainkban egyre 
gyakrabban visszatérő téma. 
Persze ez a túl gyakran használt kifejezés saj-
nos nem minden esetben fedi a valóságot. 
Pedig az építőipar új prioritása a környezet-
tudatosság a kivitelezésben.

A MAPEI határozot-
tan hisz az építési 
munkák „fenntartha-
tóságában”, amely azt 
jelenti, hogy takarékos-
kodunk a természeti 
erőforrásokkal, vízzel, 
energiával és a nem-
megújuló anyagokkal, 
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ezzel együtt csökkentjük a folyékony és szilárd 
hulladékok kibocsátását.

Fontos, hogy saját hatáskörben tegyünk meg 
mindent környezetünk védelme érdekében. 
Sokszor anyagi ráfordítás nélkül puszta elha-
tározással is nagy eredmény érhető el.

Az Európai Bizottság környezetvédelmi 
főigazgatósága hívta fel a figyelmet arra, 
hogy több veszélyes légszennyező anyagból 
sokkal több van a beltéri levegőben, mint 
a szennyezett városi levegőben. Ez különös 
aggodalomra ad okot, ha belegondolunk, 
hogy életünk döntő részét négy fal között: a 
lakásunkban, munkahelyünkön, iskolákban, 
azaz beltérben töltjük, és csak elenyésző időt 
vagyunk a szabadban. Sok lakásban, épület-
ben egyes szennyezők koncentrációja ma-

gasabb, mint amit a határér-
tékek megengednek a városi 
levegőben.

A beltéri szennyezőknek több 
forrása is lehet.  Az egyik 
legjelentősebb szennyező 
forrás viszont a lakás beren-
dezése: az épületelemek, a 
bútorzat, függönyök, szőnyegek, valamint a 
szobában használt festékek, lakkok, pácok és 
ragasztók. 

Ezekből számos, az egészségünkre ártalmas 
anyag kerül lakásaink levegőjébe, a háziporba 
és a szervezetünkbe. A lakberendezési tár-
gyak gyakori alkotói például a 
környezet- és egészségkárosító 
hatású illékony szerves oldó-
szerek (VOC-k). 

A festékek, lakkok, ragasz-
tók forgalmazóinak kulcsfon-
tosságú szerepe van a szeny-
nyezés megelőzésében, hiszen 
ezek a termékek általában nagy 
mennyiségben tartalmaznak 
környezet- és egészségkárosító 
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hatású illékony szerves oldószereket.*

Éppen ezért gondoljuk azt, hogy a MAPEI 
tartozik annyival a jövő generációjának, 
hogy tiszteletben tartjuk az embert 
körülvevő környezetet, és megpróbálunk 
a kivitelezésekhez hozzájárulni olyan 
tartós termék megoldásokkal, melyek 
ökológia szempontból fenntarthatóak, és a 
környezetet valamint az embert – akár a sza-
kembert, aki dolgozik a termékeinkkel, akár a 
magánépíttetőt, aki hosszú távon élvezheti azt 
az értéket, otthont, amit a termékeinkkel létre-
hoznak - a legkevésbé terhelik.

Mit jelent mindez? Hogyan óvjuk az 
Ön, és az építtetők egészségét, vala-
mint a környezetünket?
Ahogy az építőipari szektorban növekszik a 

„zöld” épületek elfogadottsága, 
elismertsége, a Mapei is lé-

pést tart a fejlesztésekkel. 

A Mapei termékek 
csomagolásain egy az 
EC1-es jelzés mutatja, 
hogy az adott termék 

nagyon alacsony káros anyag kibocsátású, 
ami azt jelenti, hogy az egészségre ártal-
mas anyagok megjelenése a környezetben 
használatukkor majdnem nulla.

Mindezen túl a környezetbarát építő-
iparhoz való hozzájárulásunkat az aláb-
biakban összegezhetjük:

•	 hosszú élettartamú rendszerek a kivi-
telezett munkák élettartamának 
növelésére,

•	 olyan anyagok használata, melyek 
segítik a jobb minőségű beltéri 
levegő elérését,

•	 olyan termékek, melyek nagyon ala-
csony illó szerves anyag tartalmúak,

•	 olyan termékek, amelyek beépítése 
sokkal kevesebb porral jár,

•	 olyan termékek, amelyek újra-
hasznosított alapanyagokat tar-
talmaznak,

•	 helyi alapanyagok felhasználása, 
amelyek alkalmazása a szállítá-
sok csökkentésével, a szén-diox-
id kibocsátás csökkentését ered-
ményezi,

* forrás: Belső tereink szennyezettsége, Mit tehetnek a kereskedők és a forgalmazók? Írta: Simon 
Gergely, környezetkémikus; Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség, 2012
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•	 hőszigetelő rendszerek az épületek hűtési és 
fűtési energiafelhasználásának csökkenté-
sére,

•	 jobb kiadósságú termékek alacsonyabb a-
nyagszükséglettel, aminek köszönhetően 
a gyártás, szállítás és a termék használata 
során csökken a káros anyag kibocsátás.

Sok esetben előfordul, hogy  a szakemberek 
az egészségük megőrzése érdekében nem szí-
vesen dolgoznak oldószertartalmú, káros  
anyagokat tartalmazó termékekkel. 

Ha Ön, mint szakember előnyben részesíti a káros 
anyagoktól mentes vagy kevesebb szennyező anya-
got tartalmazó termékeket, akkor már nagyon sokat 
tett azért, hogy megóvja saját maga és a megrendelői 
egészségét is. 

A hagyományos termékeknél jobbak az ala-
csony illékony szerves anyag kibocsátással 
rendelkező készítmények. 

Gyermekek számára különös kockázatot 
jelent az, ha egy gyerekszoba olyan ter-
mékekkel kerül felújításra, amely a környezet- 
és egészségkárosító hatású illékony szerves 

oldószereket tartalmaznak, ezért egyáltalán 
nem javasolt a gyerek születése előtt ilyen 
káros oldószereket tartalmazó festékek-
kel kifesteni a gyerekszobát, vagy a padlót, 
burkolatokat ilyen oldószertartalmú pácok-
kal kezelni. 

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

Engedje meg, hogy bemutassuk ezt egy konkrét példán 

keresztül.

Keraflex Light S1 ragasztónkból 1 m2 burkoláshoz 20%-

kal kevesebb anyag szükséges a hagyományos ragasztók-

hoz képest, ami azt jelenti, hogy ha egy átlagos burkolást 

nézünk, akkor 5 kg anyag helyett 4 kg is elegendő. 

Ez 100 m2 burkolásnál azt jelenti, hogy egy hagyományos 

ragasztóból 500 kg szükséges, míg a Keraflex Light S1 ra-

gasztónkból 400 kg is elegendő lesz.

A különbséghez, a 100 kg ragasztóanyag előállításához 50 

kg szárított homokra van szükség. Ennek az 50 kg szárí-

tott homoknak az előállításhoz ki kell bányászni 80 kg ho-

mokot, amelynek szárításához 0,64 m3 gázra van szükség. 

Ennek a környezetbarát ragasztónak az előállításával ezt a 

mennyiségű gázt tudjuk megspórolni, és azt, hogy 80 kg 

homokkal kell kevesebbet kibányászni. Többek között ezzel 

is óvjuk, védjük mi a környezetet.
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A fentiek természetesen az Ön, és az építtetők 
egészségvédelméhez is nagyban hozzájárul-
nak. Hiszen a megrendelők számára is egyre 
fontosabb a környezet és saját egészségük 
megóvása. 

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 2014 
májusában végzett lakossági felmérésünk, 
melyben közel 800 fő vett részt. 

A válaszolók 98%-ának fontos, hogy a felújí-
táshoz felhasznált anyagok környezet-, és 
egészségbarátak legyenek, és 95%-uk inkább 
megvásárolná a környezetbarát építési segéd-
anyagokat, mint egy „hagyományos” építési 
segédanyagot.

Az ECO termékeink használatával – melyek 
különösen alacsony illékony szerves anyag ki-
bocsátású termékek – megóvhatja az egészsé-
gét, közérzete is javulhat. 

Az oldószertartalmú anyagok hosszú távon 
történő alkalmazása légzési nehézségeket, 
bőrproblémákat is okozhatnak. Ha az Ön 
számára is fontos a saját és az építtetők egész-

sége, akkor döntsön az ECO ter-
mékeink mellett.

Ragasztóinknál alkalmazott inno-
vatív technológia segít csökken-
teni a kibocsátott por mennyisé-
gét, ezért ez a beépítésnél fontos 
szerepet játszik az épület levegő-
minőségének javításában, ezáltal 
védi az Ön egészségét. Nem elha-
nyagolható tény az sem, hogy mi-
vel kevesebb por kerül a levegőbe, 
az építtető számára ez előnyt je-
lenthet a kivitelezést követő ta-
karításnál. 

A hőszigetelő rendszerünk hi-
deg és meleg ellen egyaránt 
szigetel, ami megoldást nyújt a 
hőveszteségre, és az energiafo-
gyasztás, valamint a költségek 
csökkentésére is. Egyúttal növeli 
az ingatlan értékét és garantálja a kellemes 
közérzetet és komfortérzést is.

A falazott épületek felújításához, védelméhez 
és dekorálásához is tényekre, és gyakorlati 
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tapasztalatokra alapozott kifejlesztett ter-
mékeink vannak. Ezek a termékek megoldást 
nyújthatnak a tégla, kő és tufa falazatok ned-
vesedésére. A szakszerű felújítással a helyi-
ségek komfortosabbak és egészségesebbek 
lesznek. 

A fentiek természetesen mind hozzájárulnak, 
hogy a Mapei termékeivel készült épüle-
tek és kivitelezések, hosszú távon értéket 
képviseljenek, tartósak legyenek.

Környezettudatosságunk a tények ismeretén 
és elfogadásán alapul. 

A Mapei nem csak ígérget, de bőséges tapasz-
talatai alapján kidolgozott és többszörösen 
kipróbált megoldásokat kínál ügyfeleinek. 

A környezettudatosság jegyében tervezni, 
kivitelezni és építkezni felelős választást 
kíván az embertől, miközben praktikus me-
goldásokat igényel, de mi ebben is partnerei 
vagyunk Önnek, hiszen ezzel biztosítjuk az 
Ön és a jövő számára is a fenntartható, de 
egyúttal magasabb minőséget képviselő épí-
tészet lehetőségét. 

A környezetvédelem valójában a jövőt szem 
előtt tartó, tudatos választás.

Termékeink és megoldásaink biztosítják, 
hogy a velük végzett munka tartós lesz, és 
ezzel anyagot, energiát spórol a kivitelező.
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És végül olvassa el a Mapei Kft. küldetését: 

Mi, a Mapei azon dolgozunk, hogy partnereink, 
valamint az általuk kiszolgált vásárlók egészség 
és környezettudatosan fejlesztett termékeink és 
szolgáltatásink felhasználásával megvalósíthas-

sák a megálmodott épületeiket, otthonaikat. 
Ezáltal hosszútávon egészséges és sikeres, 

boldog és gondtalan életet élhessenek.



Kiadja a

MAPEI Kft. 

2040 Budaörs, Sport utca 2.
Telefon: 06-23/501-670, Fax: 06-23/501-666

www.mapei.hu,  mapei@mapei.hu

Ingyenes szaktanácsadás hétköznapokon 7-15 óra között:
szaktanacs@mapei.hu

06-40/4MAPEI (06-40/462-734)

Minden jog fenntartva! A kiadvány egészének, részeinek, képi anyagainak, szövegrészleteinek másolata kizárólag a kiadó előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges!

M
A

PE
IH

U
 E

09
 1

40
6


