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Romige monomere silaan emulsie voor het creëren van chemische barrières tegen opstijgend 
capillair vocht.
De kit bevat 10 worsten van 600 ml en een injectiepipet.

Verbruik: ongeveer 10 ml/m per cm dikte van het metselwerk.
Wachttijd alvorens een pleister aan te brengen: 24 u.
Verpakking: doos van 10 X 600 ml (pal: 89 st.).

Mapestop Cream Kit
Verstevigend en stofbindend middel op acrylbasis in waterige dispersie, met indringend 
vermogen voor ondergronden op cementbasis, pleisterwerk, metselwerk in volle baksteen, 
zandsteen en tufsteen. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.
Toepassing: door verspuiten (of met een kwast en rol) in 2-3 lagen.
Wachttijd alvorens een pleister aan te brengen: 2 u.
Mengverhouding bij verdunning met water: 1:1 tot 1:2
Verbruik: afhankelijk van het absorptievermogen en de porositeit van de ondergrond
                tussen 0,1-0,5 kg/m².
Verpakking: bidon van 5 kg (pal: 128 st.).

Primer 3296

Verstevigend en stofbindend middel klaar voor gebruik, op basis van polymeren en 
oplosmiddelen, met indringend vermogen voor natuursteen, metselwerk, pleisterwerk, 
verzwakte mortel met een slechte samenhang van verschillende aard en kalkhoudende
verf.  Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.
Toepassing: door verspuiten (of met een kwast en rol) in 2-3 lagen vers-in-vers.
Wachttijd alvorens een pleister aan te brengen : 2 u.
Verbruik: afhankelijk van het absorptievermogen en de porositeit van de ondergrond
                tussen 0,1-1,0 kg/m².
Verpakking: metalen emmer van 10 kg (pal: 33 st.).

Consolidante 8020

INJECTIES TEGEN VOCHT VERSTEVIGING EN STOFBEHEERSING

Manueel pistool voor de toepassing van Mapestop Cream (worsten van 600 ml).

  
 
 

Manueel pistool

Injectiemiddel voor het aanbrengen van een chemische barrière tegen capillair opstijgend 
vocht aanwezig in metselwerk.
Toepassing: door zwaartekracht (Mapestop Kit Diffusion) of met een injectiepomp.
Verbruik: afhankelijk van het absorptievermogen van de muur.
                Ongeveer 8-9 kg/m mengsel voor een muur van 40 cm dikte, 
                wat overeenkomt met 0,4-0,6 kg/m MAPESTOP. 
Mengverhouding: 1 deel  Mapestop voor 15-19 delen water.
Aandeel silanen/siloxanen: 100%
Verpakking: doos van 12 X 1 kg (pal: 18 st.).

Mapestop

Diffusiekit voor langzame verspreiding. 
Inbegrepen:
• 8 complete diffusers waarvan elke diffuser tot 1,5 liter mix kan bevatten
• 8 steunbeugels
• 8 diffusieslangen 1 m, Ø 7 mm 
• 8 injectoren, Ø 12 mm
• 8 geperforeerde diffusiebuizen van 50 cm, Ø 12 mm
• 8 kleine doppen

NB: het Mapestop-product is niet inbegrepen in het pakket.

Mapestop Kit Diffusion
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 RAAPSPECIE OP KALKBASIS 

Zout- en sulfaatbestendige, dampdoorlatende raapspecie op basis van kalk en Eco-Puzzolaan, 
te gebruiken als eerste laag bij ontvochtigings-, dampdoorlatend en structuurpleisterwerk.

Toepassing: met vlakspaan of met de pomp.
Verwerkingstijd: ongeveer 60 minuten.
Verbruik: 7,5 kg/m² (voor 5 mm laagdikte).
Hoeveelheid mengwater: 5-5,5 L per zak van 20 kg.
Verpakking: zakken van 20 kg (pal: 50 st.).

Mape-Antique Rinzaffo

STRUCTURELE INJECTIE OP KALKBASIS

Voor het bereiden van een injectiemortel voor metselwerk, zeer vloeibaar, zout- en 
sulfaatbestendig, cementvrij, hydraulisch bindmiddel met vulmiddel, op basis van kalk, 
Eco-Puzzolaan, zeer fijn natuurzand en speciale additieven.
Niets aan het mengsel toevoegen (toeslagmiddel, vulmiddel, kalk, enz.).
Verbruik: ongeveer 1,40 kg/dm³ (op te vullen holte). 
Toepassing: door injectie (druk kleiner of gelijk aan 1 atmosfeer) of storten. 
Vloeibaarheid van het mengsel: < 30 s (aanvang).
Verwerkingstijd: ongeveer 60 minuten.
Hoeveelheid mengwater: 7 L water per zak van 20 kg.
Verpakking: zakken van 20 kg (pal: 50 st.).

Mape-Antique I

Fase 1:
Plaatsen van de injectoren.

Fase 2:
Bereiden van het mengsel in de 
injectiemachine.

Fase 3:
Injectie van Mape-Antique I.
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Pleister- en metselmortel met hoge mechanische prestaties, op basis van natuurlijke 
hydraulische kalk en Eco-Puzzolaan. Bijzonder geschikt bij toepassing van «versterkte» 
mortel. 
WIT
Toe te passen op voorstrijk: Mape-Antique Rinzaffo
Toepassing: troffel en machinaal.
Verwerkingstijd: ongeveer 60 minuten.
Verbruik: 17 kg/m² per cm laagdikte (dikte 10-40 mm per laag).
Hoeveelheid mengwater: 4-4,25 L per zak van 25 kg.
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.).

Mape-Antique Strutturale NHL

Dampdoorlatende grondpleister, op basis van natuurlijke hydraulische kalk en Eco-Puzzolaan, 
aan te brengen op nieuw of oud metselwerk.
LICHT KASTANJEKLEURIG
Toe te passen op voorstrijk: Mape-Antique Rinzaffo
Toepassing: machinaal.
Verwerkingstijd: ongeveer 60 minuten.
Verbruik: 14,5 kg/m² per cm laagdikte (dikte 10-30 mm per laag).
Hoeveelheid mengwater: 4,75-5,25 L per zak van 25 kg.
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.).  

Mape-Antique Intonaco NHL

Zout- en sulfaatbestedige mortel voor macroporeuze ontvochtingspleisters op basis van 
kalk en Eco-Puzzolaan voor het herstellen van bestaand metselwerk, ook van historisch 
waardevolle gebouwen. WIT
Toe te passen op voorstrijk: Mape-Antique Rinzaffo
Toepassing: met vlakspaan.
Verwerkingstijd: ongeveer 60 minuten.
Verbruik: 15 kg/m² per cm laagdikte (dikte 20-30 mm per laag).
Hoeveelheid mengwater: 3,5-4 L per zak van 25 kg.
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.).

Mape-Antique MC

GRONDPLEISTER OP KALKBASIS

Zout- en sulfaat bestendige, dampdoorlatende egalisatiemortel met fijne textuur, op basis 
van kalk en Eco-Puzzolaan voor het glad afwerken van pleisterwerk.
Toe te passen op voorstrijk: Mape-Antique Rinzaffo
Toepassing: met vlakspaan.
Verwerkingstijd: ongeveer 60 minuten.
Verbruik: 14 kg/m² per cm laagdikte (minimale laagdikte 2 mm).
Hoeveelheid mengwater: 6-6,5 L par sac de 25 kg.
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.).

Mape-Antique FC Civile

Zout- en sulfaat bestendige, dampdoorlatende egalisatiemortel met fijne korrels, op basis 
van kalk en Eco-Puzzolaan voor het glad afwerken van pleisterwerk..
Toe te passen op voorstrijk: Mape-Antique Rinzaffo
Toepassing: met vlakspaan.
Verwerkingstijd: ongeveer 60 minuten.
Verbruik: 13 kg/m² per cm laagdikte (minimale laagdikte 2 mm).
Hoeveelheid mengwater: 6-6,4 L per zak van 20 kg.
Verpakking: zakken van 20 kg (pal: 50 st.).

Mape-Antique FC Ultrafine

AFWERKPLEISTER OP KALKBASIS

Mape-Antique MC Mape-Antique
Intonaco NHL

Mape-Antique
Strutturale NHL
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Dampdoorlatende mortel op basis van bindmiddelen met hydraulische puzzolaanreactie, 
in te zetten als voorstrijk om de hechting te verbeteren en het absorptievermogen van de 
ondergrond uniform te maken. Zout- en sulfaatbestendig.
HELDERGRIJS
Toepassing: met vlakspaan.
Verwerkingstijd: ongeveer 60 minuten.
Verbruik: 7,5-8 kg/m² per cm laagdikte (aan te brengen laagdikte ca. 5 mm).
Hoeveelheid mengwater: 4,75-5,25 L per zak van 25 kg.
Verpakking: zakken van 25 kg (pal: 50 st.).

PoroMap Rinzaffo Plus

Dampdoorlatende ontvochtende pleister op basis van bindmiddelen met hydraulische 
puzzolaanreactie. Zout-, sulfaat-, nitraat- en chloride bestendig.
HELDERGRIJS
Toepassing: met vlakspaan.
Verwerkingstijd: ongeveer 60 minuten.
Verbruik: 11-12 kg/m² (per cm laagdikte).
Laagdikte: 20-30 mm
Hoeveelheid mengwater:  4,4-4,8 L per zak van 20 kg.
Verpakking: zakken van 20 kg (pal: 50 st.).

PoroMap Deumidificante

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

ADEMENDE PRODUCTEN OP BASIS VAN HYDRAULISCHE BINDMIDDELEN

PoroMap 
Rinzaffo Plus

PoroMap 
Deumidificante

Ingekleurde egaliserende grondlaag met vullend vermogen op basis van siloxaan voor 
dampdoorlatende bekledingen.

Kleuren: wit of Colormap®.
Verwerking : met een rol, kwast of gespoten.
Rapport de dilution:  5-10 % water.
Verbruik: 0,3-0,5 kg per m² per laag.
Verpakking: emmer van 20 kg. 

Silancolor Base Coat

Verf voor binnen- en buitentoepassingen op basis van siliconenhars in waterige dispersie, 
algen-, schimmel- en moswerend, hoogst doeltreffend, waterafstotend en met hoge 
waterdampdoorlaatbaarheid.
Kleuren: wit of Colormap®.
Aanbevolen voorstrijk: Silancolor Base Coat
Toepassing: met een rol, kwast of gespoten.
Mengverhouding:  15-20 % water.
Verbruik: 0,3-0,4 kg/m² (voor 2 productlagen).
Verpakking: emmer van 20 kg. 

Silancolor Pittura Plus

Drop
Effect

VOORSTRIJK EN AFWERKING

Siloxane bekleding onder vorm van stucwerk voor binnen-en buitentoepassingen. Waterafs-
totend en dampdoorlaatbaar, schimmel- en algenbestendig, en met hoge waterdampdoor-
laatbaarheid.
Kleuren: wit of ColorMap®.
Aanbevolen voorstrijk: Malech
Toepassing: met een rol, kwast of gespoten.
Verbruik: 1,7-2,6 kg/m² (naargelang de korrelgrootte).
Verpakking: emmer van 20 kg.  

Silancolor Tonachino Plus

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

Drop
Effect

Silancolor Base Coat Silancolor Pittura Plus Silancolor Tonachino Plus
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Zoutbestendige mortel voor metselwerk, op basis van natuurlijke hydraulische kalk en Eco-
Puzzolaan, voor het metselen en afvoegen van zichtmetselwerk.

Toepassing: met vlakspaan en troffel.
Verwerkingstijd: ongeveer 60 minuten.
Verbruik: in functie van de voegafmeting met een minimum van 5 mm, in het algemeen 
16,5 kg/m² (per cm dikte).
Hoeveelheid mengwater: 4,5-5 L water per zak van 25 kg.
Verpakking: zak van 25 kg (pal : 50 st.). 

Mape-Antique Alletamento

JOINTS POUR MAÇONNERIES

Voegmortel op cementbasis, met hoge prestaties, voor het afvoegen van zichtbaar baksteen 
metselwerk, cementblokken, gevelsteenstrips, natuursteen of cementgebonden steen.
Toepassing: met vlakspaan.
Verwerkingstijd: ongeveer 30 minuten.
Verbruik: in functie van de voegafmeting (zie formule, in het algemeen schommelt het 
verbruik tussen de 6-10 kg/m²). 
Hoeveelheid mengwater: 2,5-3 L water per zak van 25 kg.
Verpakking: zak van 25 kg (pal : 50 st.). 

Keracolor Brick

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M5
EN 998-2

100 
WIT

110 
MANHATTAN

112 
MIDDENGRIJS

113 
CEMENTGRIJS

114 
ANTHRACIET

130 
JASMIJN

131 
VANILLE

287 
GEROOKT GRIJS

TUFO CREMA AVORIO GRIGIO TORTORA COCCIOPESTO ROSA

GRAY BRUG, ELSENE
Mape-Antique Alletamento 
Uitgevoerd door NUTONS SA

De weergegeven kleuren zijn indicatief. De weergave van de nuances kan variëren in functie van het afdrukproces.
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Metselwerk uit bakstenen

Mape-Antique Rinzaffo

Mape-Antique MC

Mape-Antique Intonaco NHL

Mape-Antique FC Civile

Silancolor Base Coat 

Silancolor Pittura Plus

SYSTEEM OP BASIS VAN NATUURLIJKE HYDRAULISCHE 
KALK EN ECO-PUZZOLAAN VOOR DE RENOVATIE  VAN 
METSELWERK ONDERHEVIG AAN OPSTIJGEND VOCHT.  

1

2

3

5

6

Dit is een standaardoplossing. Voor specifieke toepassingen, gelieve u tot onze technische dienst te wenden.

1

2

3

4

5

6

7

7

4

Mape-Antique Rinzaffo

Mape-Antique MC

Mape-Antique
Intonaco NHL

Silancolor Base Coat

Silancolor Tonachino Plus

1

2

3

4

5

Dit is een standaardoplossing. Voor specifieke toepassingen, gelieve u tot onze technische dienst te wenden.

SYSTEEM MAPE-ANTIQUE CONFORM DE 
EUROPESE NORM EN 998.

1
2

3

4

5
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SYSTEEM OP BASIS VAN HYDRAULISCHE BINDMIDDELEN 
MET PUZZOLAANREACTIE VOOR DE RENOVATIE  VAN 
METSELWERK ONDERHEVIG AAN OPSTIJGEND VOCHT. 

Dit is een standaardoplossing. Voor specifieke toepassingen, gelieve u tot onze technische dienst te wenden.

1

2

3

4

5

Bestaand metselwerk

PoroMap Rinzaffo Plus

PoroMap Deumidificante

Silancolor Base Coat 

Silancolor Pittura Plus

1

2

3

4

5



TOT UW DIENST 

 Ondersteuning op de werf.

 GRATIS service van topkwaliteit.

 Een volledig productgamma voor de bescherming van muren in baksteen en tufsteen. 

 Rechtstreeks contact met uw toegewezen vertegenwoordiger.

 ONZE OBJECTIEVEN

1. 

2. 
3. 
4. 

Bewijzen dat u door te kiezen voor de Mapei dampdoorlatende systemen ook 
kiest voor kwaliteitsvol werken in alle veiligheid.
Steeds ter uwer beschikking staan onder alle omstandigheden.
Ons onderscheiden van onze concurrenten dankzij onze technische bijdrage op uw werven.
U binnenkort te mogen verwelkomen in onze gebouwen voor opleidingen en 
producttesten.

CERTIFICATEN

CT

C30-F6
A1�

CHAPES
CIMENT

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE
EN 13813

EN 998-1   EN 12004   EN 13813

EN 1504   EN 934

    

ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

EN 15824

        

DE PRODUCTEN EN SYSTEMEN VAN MAPEI VOLDOEN AAN DE EUROPESE BOUWPRODUCTENRICHTLIJN (CPR 305/2011, voorheen CPD)

De lijmen voor keramische tegels en natuursteen, 
pleisterwerk, dekvloermaterialen, metselmortels, 
producten voor het herstellen en beschermen van 
beton, betonhulpstoffen, bevestigingssystemen, 
gevelisolatie, etc., zijn in overeenstemming met 
Europese normen en dragen de CE-markering, zoals vereist door de CPR. De specifieke symbolen, waarmee wordt aangege-
ven dat er aan de vereiste norm wordt voldaan, zijn terug te vinden in de catalogus en op de technische informatiebladen.

Andere symbolen geven de producteigenschappen 
weer door benaming van de relevante 
Europese normen.

DE SYSTEMEN VOOR ELASTISCHE, TEXTIELE, HOUTEN EN KERAMISCHE VLOER- EN WANDBEKLEDINGEN ZIJN GECERTIFICEERD VOLGENS 
BINNENLUCHTKWALITEITSEISEN DIE ZIJN OPGESTELD DOOR INTERNATIONALE INSTANTIES EN LABORATORIA

De certificeringen van Mapei producten en systemen voor het beheer van kwaliteit, milieu en veiligheid worden afgegeven door internationaal erkende, geaccrediteerde instanties.

MAPEI BEVORDERT DUURZAAMHEID OP EEN CONCRETE WIJZE DOOR DEEL TE NEMEN AAN INTERNATIONALE PROGRAMMA’S EN ORGANISATIES EN DOOR DE 
ONTWIKKELING VAN TECHNOLOGISCH GEAVANCEERDE PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN DIE BIJDRAGEN AAN HET WELZIJN VAN MENS EN MILIEU…

Onze inspanningen voor 
het milieu
MAPEI ondersteunt architecten 
en bouwbedrijven met produc-

ten voor de realisatie van innovatieve ontwerpen 
die kunnen worden gecertificeerd volgens LEED, 
“The Leadership in Energy and Environmental 
Design”,ontwikkeld door de U.S. Green Building 
Council.

Het merk BENOR toont aan dat een product of een dienst beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn bij het op de markt brengen ervan. 
Eenmaal goedgekeurd, wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV)’. Het merk BENOR dekt systematisch alle relevante 

kenmerken van het product of van de dienst, met het oog op de toepassing en de concrete gebruikmaking ervan door de gebruiker, onverschillig of het gaat om een publieke dan wel een privépersoon. De vermelde prestaties 
voldoen zo aan de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken sector en de klanten ervan.

Low Dust®

Dankzij de Low Dust-Technologie 
kan de hoeveelheid vrijkomend stof, 
tijdens het mengen en gieten van de 
producten op poederbasis, met 90% 

worden verminderd. Dit is niet alleen beter voor 
de gezondheid van de gebruiker, maar ook beter 
voor het milieu.

BioBlock®

Deze Mapei-technologie houdt de 
vorming en uitbreiding van verschil-
lende soorten schimmels onder 
vochtige omstandigheden tegen.

DropEffect®

Bij deze Mapei-technologie wordt ge-
bruik gemaakt van speciale hydrofobe 
additieven om uiterst
waterafstotende oppervlakken te 
creëren, die minder gevoelig voor vuil 
en zeer duurzaam zijn.
Ultracoat fire resistant protection 
system® Watergedragen systeem met 
certificaat brandwerende bescher-
ming Klasse Bf1 S1 en Cf1 S1

Ultralite Technologie®

Vermindert de hoeveelheid en 
volume m.b.t. transport en verbruik 
op de werf en heeft tevens een 
positieve impact op omgeving en 
gezondheid.

Fast Track®

Technologie die een snellere 
plaatsing op vloeren en muren 

voorziet waardoor kosten en termijnen van uitvoe-
ring aanzienlijk worden verminderd. 

®EMICODE
GEV

  
®EMICODE
GEV

  

Recentelijk is aan deze certificeringen
“Der Blaue Engel” toegevoegd. Dit Duitse 
milieukeurmerk duidt producten aan die 
vriendelijk zijn voor het milieu, de gebruiker en 
de eindgebruiker.

Vanaf 2005 mogen producten, die zijn getest en gecertificeerd door internationaal kwalificeerde 
instanties, de “EC1” (very low emission level of volatile organic compounds) en de “EMICODE EC1 
PLUS” (very low emission level of volatile organic compounds-Plus) markering dragen. Beide mar-
keringen worden afgegeven door het GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauproducte e.V.). Deze vereniging, waarvan Mapei S.p.A. ook lid is, controleert het 
emissieniveau van producten voor vloertoepassingen, lijmen en bouwmaterialen.

MAPEI : GECERTIFICEERDE KWALITEIT

CT

C30-F6
A1�

CHAPES
CIMENT

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE
EN 13813

EN 998-1   EN 12004   EN 13813

EN 1504   EN 934

    

ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

EN 15824

        

CT

C30-F6
A1�

CHAPES
CIMENT

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE
EN 13813

EN 998-1   EN 12004   EN 13813

EN 1504   EN 934

    

ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

EN 15824

        

Dominique Van den Broeck

Frederick Balleux



Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l’Avenir, 40
B-4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Fax +32-4-2397071
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be
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