
  DE “GROENE” 
EN KWALITEITS-
ENGAGEMENTEN 
VAN MAPEI

•  Producten met minder impact op  
het milieu

•  EC1 / A+ gecertificeerde producten  
(zeer lage VOS-emissie)

•  Gebruik van gerecycleerde materialen
• Producten en systemen die voldoen 

aan de Europese normen voor 
bouwmaterialen

  TECHNISCHE BIJSTAND 
staat voor u klaar
• Op werven
• Telefonisch
• Technische opleidingen

MAPEI begeleidt u bij de uitwerking van 
uw projecten

M
KB
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01
62

OPLOSSINGEN EN 
DIENSTEN

VOOR AL UW PROJECTEN

MAPEI Benelux SA/NV (verantwoordelijke uitgever)

Zoning industriel
Rue de l’Avenir 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-239.70.70
Fax +32-4-239.70.71 
www.mapei.be

Dienst Specificaties MAPEI:

  PERSOONLIJKE BEGELEIDING
• Aanbevelingen en voorschriften

•  Typische problemen en hun preventie

  TECHNISCHE EN INNOVATIEVE 
OPLOSSINGEN

  HAALBAARHEIDSSTUDIE VAN UW PROJECTEN 

  BESCHRIJVING LASTENBOEK TER BESCHIKKING 

  HET MAGAZINE 
REALTA MAPEI

  HOOGWAARDIGE EN 
GEPERSONALISEERDE DIENSTEN

  MAPEI SLECHTS EEN KLIK  
VERWIJDERD

• De website: www.mapei.be

• De Newsletter van Mapei

•    Vind ons via LinkedIn  
Mapei Belgium & Luxembourg 

www.mapei.fr

Volg ons op:

/mapeifrance

MAPEI-APP

voor smartphones en tablets

App Store

Disponible sur

Disponible sur

©
 Y

an
n 

Bo
uv

ie
r

BENOREN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING



DE OPLOSSINGEN VAN MAPEI
INDIVIDUELE EN 
COLLECTIEVE 
WONINGEN

INDUSTRIEËN
SCHOOL- EN GEZOND-
HEIDSINSTELLINGEN

KANTOREN, HOTELS, 
BEDRIJFSGEBOUWEN

COMMERCIËLE 
EN LOGISTIEKE 

GEBOUWEN

BURGERLIJKE 
BOUWKUNDE, 

KUNSTWERKEN

STADIONS EN 
VRIJETIJDSINFRA-

STRUCTUUR

MUSEA EN 
CULTURELE 
GEBOUWEN

PARKINGS, 
LUCHTHAVENS, 

STATIONS

• Betegelen op oude tegelvloeren

• Betegelen op houten vloeren met vastgenagelde stroken
• Betegelen op semi-flexibele pvc-tegels en pvc-bekledingen 
• Betegelen op vloerverf 
• Betegelen op indoor asfaltvloer
• Betegelen op gietharsvloer

• Pvc leggen op tegelvloer
• LVT-stroken plaatsen op plankenvloer
• Pvc leggen op semi-flexibele kwarts vinylvloertegels of homogene stroken
• Pvc leggen op gietharsvloer

• Parket leggen op tegelvloer

OPLOSSINGEN DOELEINDEN

WATERAFSTOTEND / WATERDICHT

• Een ondergrondse wand waterdicht maken
• Een liftschacht bekuipen
• Ruimtes beschermen tegen vocht
• Betegelen van een zwembad
• Een complete douche installeren
• Pvc-bekledingen beschermen tegen opstijgend vocht

• Drinkwaterreservoirs uit hars beschermen
• Daken waterdicht maken met Mapei® en Polyglass®

GEVELS
• Gevels isoleren met bepleistering
• Gevels isoleren met afwerking in keramiek, beton of verf

ISOLATIE
• Geluidsisolatie onder tegels
• Geluidsisolatie onder kunstharsvloer 

REPARATIE EN BESCHERMING 
VAN GEBOUWEN

• Een gevel betegelen
• Een balkon beschermen
• Een structuur verstevigen
• Betonnen oppervlakken beschermen
• Beton herstellen
• Beton in agressieve omgevingen beschermen
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• Een terras betegelen
• Betegelen met grote tegels
• LVT-stroken plaatsen 
• Losse verzwaarde tapijttegels of -stroken in pvc plaatsen
• Beton ciré aanbrengen in restauratiezones
• Beton ciré aanbrengen in commerciële ruimtes
• Betegelen in ruimtes voor voedselproductie en -opslag.
• Betegelen in collectieve keukens
• Betegelen in vlees- en visverwerkende bedrijven

• Betegelen in ruimtes voor drankproductie en -opslag.
• Betegelen in commerciële zones
• Betegelen in zones blootgesteld aan agressieve organische zuren
• Gieten van harsvloer in ruimtes voor voedselproductie en -opslag

• Gieten van harsvloer in collectieve keukens
• Gieten van hars in vlees- en visverwerkende bedrijven
• Gieten van hars in zones blootgesteld aan agressieve organische zuren
• Gieten van harsvloer in ruimtes voor drankproductie en -opslag

• Plaatsen van pvc-vloer in collectieve keukens

• Leggen van parket in restauratiezones

• Betegelen op vloerverwarmingssystemen
• Parket leggen op vloerverwarmingssystemen
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 REPARATIE EN BESCHERMING  WATERAFSTOTEND / WATERDICHT 

DE OPLOSSINGEN VAN MAPEI

SLUIS VAN TERNAAIEN
TERNAAIEN
Hulpstoffen voor beton

AZ ALMA 
EEKLO
Egaliseren van vloeren en plaatsen van flexibele vloeren

GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN 
ELSENE
Isoleren en schilderen van gevels met het systeem Mapetherm

 VLOEREN ISOLATIE

GHELAMCO ARENA
GENT
Vloerbedekking met parket in de nieuwe VIP-ruimte

PSYCHIATRISCH CENTRUM
MANAGE
Decoratieve vloeren met Mapefloor

TUNNEL 
BRUSSELSE RING
Reparatie, afwerking en bescherming van beton

ZWEMBAD 
BASTOGNE
Waterdicht maken van zwembaden en toegangszones

NAVO  
BRUSSEL
Waterdicht maken van daken met membranen
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