
INDUSTRIËLE EN DECORATIEVE  
GIETVLOEREN



MAPEI  
UW PARTNER VOOR ELKE DAG

HET  
VERKOOPSTEAM
Technisch-commerciële medewerkers die 
gemakkelijk bereikbaar zijn

• Een gespecialiseerd team

• Een vast aanspreekpunt elke dag

• Professioneel advies op maat

INTERNATIONALE 
EXPERTISE
• 20 jaar ervaring op het gebied van 

industriële en decoratieve gietvloeren

• Een compleet en technisch assortiment: 
van de voorbereiding van de ondergrond 
tot de afwerking

•  Prestigieuze referenties

2



GROEN
Bewezen door certificatie

MAPEI: producten die beter zijn 
voor het milieu, voor de verwerker 
en voor de eindgebruiker:

•  Innovaties uit de R&D-laboratoria van 
de Groep 

•  Samengesteld uit gerecyclede en 
superlichte materialen

•  Ontwikkeld voor een zuiniger 
energieverbruik

•  Lokaal geproduceerd in 
milieuvriendelijke fabrieken

•  Zeer lage emissie van Vluchtige 
Organische Stoffen (VOS)

•  Gecertificeerd volgens de strengste 
normen

MAPEI, gecertificeerde oplossingen 
voor milieuvriendelijke projecten
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CT

C30-F6
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CHAPES
CIMENT

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE
EN 13813

GECERTIFICEERDE KWALITEIT 
EN MILIEUVRIENDELIJKHEID

...TOT IN DE PUNTJES
MAPEI HANTEERT EEN GECERTIFICEERD SYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KWALITEIT, 
MILIEUZORG, GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK DAT VOLDOET AAN DE 
INTERNATIONALE NORMEN ISO 9001, ISO 14001 EN BS OHSAS 18001

MAPEI SpA 
voerde in 
1994 een 
gecertificeerd 

kwaliteitszorgsysteem 
in dat beantwoordt aan 
de norm ISO 9001. Jaar 
na jaar werden er tal van 
andere filialen van de Groep 
gecertificeerd, waaronder 
MAPEI België.

De Italiaanse fabrieken 
van MAPEI SpA hanteren 
een gecertificeerd 
milieuzorgsysteem dat 
voldoet aan de norm 
ISO 14001. 

Deze twee fabrieken van 
MAPEI SpA zijn BH OHSAS 
18001 gecertificeerd 
voor hun veiligheids- en 
gezondheidsmanage-
mentsysteem.

Beide fa-
brieken van 
MAPEI SpA 
hebben het 

Excellentiecertificaat van 
Certiquality behaald, dat 
hun kwaliteits-, milieu- en 
veiligheids- en gezond-
heidsmanagementsys-
teem bekroont.

De belangrijk-
ste produc-
tievestiging 
in Mediglia 
neemt deel aan 

EMAS III (Environmental 
Management and Audit 
Scheme - milieubeheer- en 
milieuauditsysteem), 
een EU-milieumanage-
mentsysteem dat voldoet 
aan Europese Verordening 
(EG) 1221/2009.

No. 250
CERTIQUALITY

DE MAPEI MONTAGEPRODUCTEN EN -SYSTEMEN VOLDOEN AAN DE EUROPESE NORMEN 
(BPV 305/2011, vroeger BPR)

EN 998-1 EN 12004

EN 13813 EN 1504

Lijmen voor tegels en 
natuursteen, vloercoatings, 
chapemortels, mortels en 
producten voor betonrenovatie 
en -bescherming, hulpstoffen 
voor beton, enz. voldoen aan 
de Europese normen en zijn 
CE-gemarkeerd zoals vereist 
door de BPV.

EN 934 ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

EN 15824

Onze technische gegevensbladen 
en catalogi verwijzen naar deze 
normen.

DE MONTAGESYSTEMEN VOOR SOEPELE VLOERBEDEKKINGEN, PARKET EN TEGELS ZIJN 
GECERTIFICEERD OVEREENKOMSTIG DE EISEN VAN INTERNATIONALE INSTITUTEN EN 
LABORATORIA VOOR DE BINNENLUCHTKWALITEIT. 

Sinds 2005 bezitten de meeste 
van deze producten, die 
getest en gecertificeerd zijn 
door bevoegde internationale 
instellingen, de "EC1"-
markering (zeer lage emissie 

van vluchtige organische stoffen) en sinds 2010 de "EMICODE EC1 
PLUS"-markering. Beide markeringen worden afgeleverd door de 
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, und 
Bauprodukte e.V. Klebstoffe), een organisatie voor de controle van de 
emissie van verwerkings-, bouw- en lijmproducten, waarvan MAPEI lid is.

Aan deze 
certificeringen is 
onlangs "Der Blaue 
Engel" toegevoegd, 
een Duits milieulabel 
dat producten 

onderscheidt die beter zijn voor 
het milieu, de verwerker en de 
eindgebruiker.

Het "Green Label 
Plus" tot slot, 
toegekend door 
het Carpet and Rug 
Institute, bewijst dat 
het product is getest 

en gecertificeerd door een 
onafhankelijk laboratorium, 
waardoor de consument er zeker 
van is dat het voldoet aan de 
strengste emissie-eisen.

®EMICODE
GEV

De certificeringen van de MAPEI-producten en -systemen voor kwaliteits-, milieu- en 
veiligheidsbeheer zijn afkomstig van internationaal erkende en geaccrediteerde instanties.
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GECERTIFICEERDE KWALITEIT 
EN MILIEUVRIENDELIJKHEID

...TOT IN DE PUNTJES

MAPEI ZET CONCREET IN OP MILIEUVRIENDELIJKHEID DOOR INTERNATIONALE PROGRAMMA'S 
EN ORGANISATIES TE ONDERSTEUNEN... 

LEED - LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN

Certificatie ontwikkeld door de US Green Building Council voor het ontwerp en de bouw van 
milieuvriendelijke gebouwen.

RESPONSIBLE CARE 
PROGRAMMA

 MAPEI SpA neemt sinds 
1992 deel aan het vrijwillige 
Responsible Care-programma 
van de wereldwijde chemische 
industrie en publiceert zijn 
cijfers in het jaarverslag van 
Responsible Care.

...EN DOOR PRODUCTEN EN SYSTEMEN TE ONTWIKKELEN OP BASIS VAN DE MEEST 
GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN OP HET VLAK VAN MILIEUBESCHERMING EN GEZONDHEID.

LOW DUST

Veel minder stofontwikkeling 
bij het openen van de zak en bij 
het gieten en mengen van het 
product: beter voor het milieu en 
de gezondheid.

BIOBLOCK

Beperkt de vorming van micro-
organismen en de verspreiding 
van verschillende soorten 
schimmels.

DROPEFFECT

Gebaseerd op het gebruik 
van speciale hydrofobe 
additieven om de absorptie 
van oppervlaktewater en 
vuilvorming te verminderen en de 
duurzaamheid te verbeteren.

ULTRALITE TECHNOLOGIE

Vermindert de hoeveelheid ter 
plaatse vervoerde en gebruikte 
producten en beschermt 
zodoende het milieu en de 
gezondheid.
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Let op: Lees vóór gebruik het etiket op de verpakking en raadpleeg het 
technisch gegevensblad en het veiligheidsgegevensblad van de betreffende 
producten, die beschikbaar zijn op www.mapei.be 

INDEX
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42 Reiniging en onderhoud

46 Selectietabel
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Voorgedoseerd en gebruiksklaar industrieel hardingsmiddel, 
samengesteld uit speciale kwartssoorten of korund met specifieke 
granulometrische curve, Portlandcement en speciale toeslagstoffen 
voor de uitvoering van betonvloeren.

INDUSTRIËLE VERHARDER

Industriële ruimten

Mapetop N AR6
Mapetop S AR3
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Oppervlaktebehandeling voor beton en natuursteen op basis van 
gemodificeerde organische polymeren in waterige dispersie.

IMPREGNATIE

Industriële ruimten 

Mapecrete Range

Mapecrete Stain Protection
Mapecrete LI Hardener
Mapecrete Creme Protection

Uitzicht vlak na toepassing

Uitzicht na 2 uur

Onbehandeld oppervlak

Onbehandeld oppervlak

Oppervlak behandeld 
met Mapecrete Stain 
Protection

Oppervlak behandeld 
met Mapecrete Stain 
Protection

9



Kleurstalen en beschikbare kleuren: 
op aanvraag

Mapecoat I 62 W is een tweecomponenten epoxy-afwerkingsproduct in waterige dispersie, glanzend, 
zonder oplosmiddelen, met een lichte vergeling, waarvan de samenstelling werd ontwikkeld in de 
onderzoekslaboratoria van MAPEI. Mapecoat I 62 W is specifiek ontwikkeld om een stofwerende 
en olieafstotende beschermlaag te verkrijgen die rechtstreeks wordt aangebracht op de betonnen 
ondergrond of op systemen op basis van cement zoals Ultratop.

TWEECOMPONENTEN EPOXY COATING OP WATER BASIS

Industriële ruimten / Parkeergarages

Mapecoat I 62 W

Mapecoat I 62 W

Mapecoat I 62 W

Betonnen ondergrond
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IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN HET PRODUCT

COMPONENT A COMPONENT B

Kleur transparant RAL-kleur

Consistentie vloeibaar dikvloeibaar

Soortelijk gewicht (g/cm3) 1,12 1,30

Brookfield-viscositeit bij +23°C (mPa·s) 1500 ÷ 2700

(# 2 - 10 tpm)

1700 ÷ 2600 

(# 3 - 50 tpm)

TOEPASSINGSGEGEVENS (bij + 23°C en 50% R.V.)

Mengverhouding component A : component B = 1 : 3.4

Kleur van het mengsel RAL-kleur

Consistentie van het mengsel dikvloeibaar

Soortelijk gewicht van het mengsel (kg/m3) : 1,240

Brookfield-viscositeit van het mengsel (mPa·s) ca. 3000÷5000 (#5, 20 tpm)

Verwerkingstijd 20 min. (open tijd)

Verwerkingstemperatuur van +10°C tot +30°C (voor omgeving, materiaal en on-

dergrond)

Wachttijd tussen de lagen: 

– bij Mapecoat I 600 W (optioneel)

– bij Mapecoat I 62 W

min. 8 uur

min. 12 uur

max. 24 uur

max. 24 uur

Hardingstijd 24 uur

Volledige harding 7 dagen

De bovenstaande tijdsaanduidingen gelden slechts ter informatie en worden beïnvloed door de reële omstandigheden ter plaat-

se (bijvoorbeeld de temperatuur van de omgeving en de ondergrond, de relatieve vochtigheid van de omgevingslucht enz.)

EINDKENMERKEN

Tabertest na 7 dagen (EN ISO 5470-1) (bij +23°C, 

50% R.V., 1.000 cycli/1.000 g, CS17 disc) (mg)

55

Glans ca. 80

Prestatiekenmerken Testmethode Testparameters Classificatie

Concentratie zwevende deeltjes in de 

lucht (VOS) van het materiaal onder 

invloed van wrijving

ISO 14644-1 vs. PA6

Normale kracht: 300 N

ISO-klasse: 5

Beoordeling van de emissie van 

vluchtige organische stoffen  

(VOS) bij +23°C en +90°C

ISO 14644-8 Van klasse 0 (hoge 

concentratie VOS, ge-

lijk aan 1 g/m3) tot -12 

(VOS-emissie gelijk aan 

10-12 g/m3 of 0.001 ng/m3)

ISO-ACCm  

klasse -7.1

TECHNISCHE GEGEVENS Mapecoat I 62 W 

CLEANROOM TEST (NORM)
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Mapecoat I 24 is een tweecomponentencoating op basis van epoxyhars en speciale kleurstoffen 
met een hoog dekkend vermogen, ontwikkeld in de onderzoekslaboratoria van MAPEI. Na volledige 
droging bezit Mapecoat I 24 een goede weerstand tegen zuren, zouten, oliën, koolwaterstoffen en 
oplosmiddelen. Mapecoat I 24 is vorst- en uv-bestendig en heeft geen invloed op de esthetische 
kenmerken van de behandelde oppervlakken.

TWEECOMPONENTEN EPOXYCOATING

Industriële ruimten

Mapecoat I 24

Mapecoat I 24
Mapecoat I 24

Betonnen ondergrond

Kleurstalen en beschikbare kleuren: 
op aanvraag
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IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN HET PRODUCT

COMPONENT A COMPONENT B

Kleur wit of grijs transparant

Consistentie dikke pasta vloeibaar

Soortelijk gewicht (g/cm3) 1,43 1,003

Viscositeit (mPa•s) 20.000 

(mobiel 2 - 20 toeren)

500 

(mobiel 2 - 20 toeren)

Gevaarklasse volgens Richtlijn 99/45/EG irriterend, gevaarlijk 

voor het milieu

bijtend, gevaarlijk voor het 

milieu

Lees voor gebruik de paragraaf "Veiligheidsinstructies 

voor de voorbereiding en verwerking" en de informatie 

op de verpakking en op het Veiligheidsgegevensblad.

Bewaring 12 maanden in originele verpakking

Douaneclassificatie 3907 30 00

TOEPASSINGSGEGEVENS (bij +23°C - 50% R.V.)

Mengverhouding A/B component A : component B = 4 : 1

Soortelijk gewicht van het mengsel A+B (kg/m3) 1.300

Viscositeit A+B (mPa•s) 1.500 (mobiel 7 - 20 toeren)

Kleur A+B wit, Manhattan-grijs

Open tijd bij +23°C 30-40 minuten

Hardingstijd van de aangebrachte laag bij +23°C 4-5 uur

Wachttijd tussen de eerste en tweede behandeling 6-24 uur

Eindhardingstijd 3 dagen

TECHNISCHE GEGEVENS Mapecoat I 24
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HARS 
SYSTEMEN
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MAPEFLOOR SYSTEM 31 is een meerlaags epoxysysteem voor industriële vloeren, met 
mechanische en chemische eigenschappen die geschikt zijn voor ruimten met druk verkeer en 
hoge reinigingsfrequentie en die gebruikt worden voor rollende lasten. De oppervlakken waarop 
MAPEFLOOR SYSTEM 31 is aangebracht, zijn slipvrij en zien er homogeen en aaneengesloten uit. 
MAPEFLOOR SYSTEM 31 is geschikt als binnenvloer op een betonnen ondergrond of cementchape.

MEERLAAGS EPOXYSYSTEEM: WATERDAMPDICHT

Industriële ruimten / Parkeergarages

 Mapefloor System 31

Gekleurde eindlaag 
op epoxybasis + kwartszand 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25
Gekleurde primer + kwartszand 0,5

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,5

Betonnen ondergrond

Kleurstalen en beschikbare kleuren: 
op aanvraag
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Meerlaagse epoxycoating zonder oplosmiddelen en slipvrij, met een dikte van 3 tot 3,5 mm,  
met hoge chemische en mechanische weerstand, voor industriële binnenvloeren. 

MEERLAAGS EPOXYSYSTEEM: WATERDAMPDICHT

Industriële ruimten / Parkeergarages

 Mapefloor System 32

Gekleurde toplaag op epoxybasis
+ kwartszand 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25
Gekleurde massalaag op  
epoxybasis + kwartszand 0,5

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,5
Primer + kwartszand 0,5

Primer SN + Quartz 0,5
Betonnen ondergrond

Kleurstalen en beschikbare kleuren: 
op aanvraag
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Primer + kwartszand 0,5

Primer SN + Quartz 0,5

Gladde oplosmiddelvrije epoxycoating met een dikte van 2 tot 4 mm, met hoge chemische en 
mechanische weerstand, voor industriële of decoratieve binnenvloeren.

Industriële ruimten / Bedrijfsruimten

Mapefloor System 33

Optioneel: toplaag van 
polyurethaan

Mapefloor Finish
Gekleurde massalaag op 
epoxybasis + kwartszand 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25 

Betonnen ondergrond

Kleurstalen en beschikbare kleuren: 
op aanvraag

ZELFNIVELLEREND SYSTEEM: WATERDAMPDICHT
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Gekleurde massalaag op 
epoxybasis + kwartszand 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25 

MAPEFLOOR SYSTEM 34 is een monochromatisch epoxyverfsysteem met glanseffect, waarmee 
industrievloeren kunnen worden uitgevoerd die een goede chemische weerstand bezitten, uitstekend 
bestand zijn tegen oliën en agressieve producten, tegen frequente reiniging en tegen slijtage door 
voetgangersverkeer en licht verkeer van rolwagens. MAPEFLOOR SYSTEM 34 ziet er esthetisch mooi uit.

MEERLAAGS EPOXYSYSTEEM: WATERDAMPDICHT

Industriële ruimten

Mapefloor System 34

Optioneel: toplaag van 
polyurethaan

Mapefloor Finish
Gekleurde massalaag op 
epoxybasis + kwartszand 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25 

Betonnen ondergrond
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ZELFNIVELLEREND EN DECORATIEF EPOXYSYSTEEM: WATERDAMPDICHT

Industriële ruimten / Bedrijfsruimten

Systeem Mapefloor 
I 320 SL Concept

Zelfnivellerende oplosmiddelvrije epoxycoating met een dikte van 3 mm, met gespikkeld effect, 
glanzend en met hoge mechanische weerstand, voor industriële of decoratieve binnenvloeren. 
Verkrijgbaar in 5 kleuren.

Gekleurde primer + kwartszand 0,5

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,5

Optioneel: toplaag van polyurethaan

Mapefloor Finish
Zelfnivellerende 
epoxyhars

Mapefloor I 320 SL Concept

Primer + kwartszand 0,5

Primer SN + Quartz0,5
Betonnen ondergrond
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Dit systeem bestaat uit producten die een naadloze vloer opleveren, geschikt voor de industrie of 
voor commerciële gebouwen, waar matige tot hoge mechanische lasten kunnen voorkomen.

EPOXYSYSTEEM | GEKLEURDE HARSMORTEL

Esthetische ruimten en voedingsindustrie

Mapefloor EP Compact

Niet gekleurde toplaag op  
epoxybasis 

Mapecoat Universal
Mapecoat Universal gemengd met 
aggregaten 

Mapecoat Universal + aggregaten

Mapecoat Universal 

Betonnen ondergrond
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EPOXYSYSTEEM | HOOGWAARDIGE HARSMORTEL

Industriële ruimten 

Mapefloor System 91

Meerlaagse epoxycoating zonder oplosmiddelen en slipvrij, met een dikte van 6 tot 15 mm, met hoge 
chemische en mechanische weerstand, voor industriële binnenvloeren. Ideaal voor renovatie.  
Eveneens verkrijgbaar als waterdampdoorlatend systeem (op aanvraag)

Primer

Primer SN

Gekleurde toplaag op  
epoxybasis  + kwartszand 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25 
2 gekleurde tussenlagen op 
epoxybasis + kwartszand 0,5 en 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25  
+ Quartz 0,5 Massalaag van epoxymortel 

+ kwartszand 1,9

Mapefloor I 900 + Quartz 1,9

Betonnen ondergrond

Kleurstalen en beschikbare kleuren: 
op aanvraag
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Epoxyhars in waterige fase + pigment 
+ kwartszand 0,5

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,5 

Meerlaags waterdampdoorlatend epoxysysteem in waterige fase, voor bescherming en afwerking  
van industriële vloeren (gemiddelde dikte 3 mm)

WATERDAMPDOORLATEND EPOXYSYSTEEM

Industriële ruimten / Bedrijfsruimten

Mapefloor System 51

Eindlaag: gekleurde epoxyhars in 
waterige fase + pigment

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste

Betonnen ondergrond
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WATERDAMPDOORLATEND EPOXYSYSTEEM

Industriële ruimten / Bedrijfsruimten

Mapefloor System 52 

Mat meerlaags waterdampdoorlatend epoxysysteem in waterige fase, zonder oplosmiddelen,  
voor de uitvoering van industrievloeren met een gemiddelde dikte van 5 mm

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,5

Eindlaag: gekleurde epoxyhars in 
waterige fase + pigment

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,5

Betonnen ondergrond
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WATERDAMPDOORLATEND EPOXYSYSTEEM

Industriële ruimten / Bedrijfsruimten

Mapefloor System 53

Gladde epoxycoating in waterige fase met een dikte van 2 tot 4 mm, waterdampdoorlatend, met hoge 
chemische en mechanische weerstand, voor industriële of decoratieve binnenvloeren met een mat 
effect.

Optioneel: toplaag van 
polyurethaan

Mapefloor Finish
Gekleurde zelfnivellerende expoxyhars  
in waterige fase + pigment

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste
Primer + kwartszand 0,5

Mapecoat I 600 W + Quartz 0,5
Betonnen ondergrond

Kleurstalen en beschikbare kleuren: 
op aanvraag
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SLIPVRIJE OF GLADDE POLYURETHAANCEMENTCOATING

Industriële ruimten

 Mapefloor CPU

Slipvrije polyurethaanmortels met een dikte tussen 4 en 9 mm, met hoge chemische, mechanische en 
thermische weerstand voor industrievloeren.  
Ook verkrijgbaar in gladde zelfnivellerende uitvoering Mapefloor CPU MF met een dikte van 3 tot 6 
mm. Verkrijgbaar in 5 kleuren*.

Polyurethaancementmortel

Mapefloor CPU

Betonnen ondergrond

870
Oker

865
Beige

860
Groen

855
Rood

850
Grijs
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MAPEFLOOR CPU/MF MAPEFLOOR CPU/RT

MAPEFLOOR CPU/NZ

Driecomponentenmortel op basis van polyurethaan en cement 

met hoge chemische en mechanische weerstand, gemakkelijk 

aan te brengen, voor het coaten van industrievloeren in een 

laagdikte van 6 tot 9 mm 

Kenmerken van het systeem
•  Type: mortel.

•  Dikte: van 6 tot 9 mm.

•   Beschikbare kleuren: beige, grijs, groen, okergeel en rood 

(kleurassortiment Mapecolor CPU).

•   Veiligheid in het toepassingsgebied: bijzonder geschikt voor 

alle domeinen van de voedingsindustrie, met inbegrip van de 

productiezones.

•   Chemische weerstand: hoog. Bestand tegen bijna alle 

chemische stoffen: verdunde zuren, basen, zouten, oliën, 

vetten, koolwaterstoffen en agressieve gassen.

•   Bestandheid tegen thermische schokken: tot 120°C bij 

een coating van 9 mm dikte.

•   Temperatuurbestendigheid: temperatuurbereik in 

gebruiksomstandigheden voor een coating van 9 mm dikte: 

van - 40°C tot 120°C.

•   Mechanische weerstand: hoog. Het product is geschikt voor 

vloeren die blootstaan aan druk verkeer.

•  Slijtvastheid: hoog.

Toepassingsgebieden
•   Vloeren die blootstaan aan druk verkeer van pallethefwagens 

en voertuigen in beweging;

•   Vloeren in de productiezones van voedselverwerkende 

bedrijven die blootstaan aan een hoge reinigingsfrequentie, 

zoals in vis- en vleesverwerkende bedrijven.

•  Vloeren in de zuivelindustrie;

•   Vloeren in brouwerijen, de wijnindustrie en drankenindustrie 

in het algemeen.

Driecomponentenmortel op basis van polyurethaan en 

cement met hoge chemische weerstand voor het coaten van 

industrievloeren in een laagdikte van 3 tot 6 mm 

Kenmerken van het systeem
•  Type: zelfnivellerend en meerlaags.

•  Dikte: van 3 tot 6 mm.

•   Beschikbare kleuren: grijs, groen, beige, rood en okergeel 

(kleurassortiment Mapecolor CPU).

•   Veiligheid in het toepassingsgebied: bijzonder geschikt  

voor alle (ook vochtige) domeinen van de voedingsindustrie,  

met inbegrip van de productiezones.

•   Chemische weerstand: hoog. Ook bestand tegen organische 

zuren, tannines, melkzuur, oleïnezuur, suikers, enz.

•  Bestandheid tegen thermische schokken: tot 70°C.

•   Temperatuurbestendigheid: temperatuurbereik in 

gebruiksomstandigheden voor een coating van 6 mm dik:  

van - 40°C tot 70°C.

•  Mechanische weerstand: hoog.

•  Slijtvastheid: hoog.

Toepassingsgebieden
•  Vloeren in de voedingsindustrie;

•  Vloeren in de suikerindustrie;

•  Vloeren in de mineraalwaterindustrie.

Driecomponentenmortel op basis van polyurethaan en cement 
met hoge chemische weerstand, gemakkelijk aan te brengen, voor 
het coaten van industrievloeren in een laagdikte van 4 tot 6 mm

Kenmerken van het systeem
Mapefloor CPU/NZ is een driecomponentensysteem 
op basis van cement, geselecteerde toeslagstoffen en 
polyurethaanhars, volgens een formule die werd ontwikkeld 
in de onderzoekslaboratoria van MAPEI. Mapefloor CPU/NZ 
wordt gebruikt voor het bekleden van vloeren met een gladde 
coating van 4 tot 6 mm dikte die wordt gekenmerkt door een 
hoge weerstand tegen chemicaliën zoals zuren, basen, oliën, 
vetten, zoutoplossingen, koolwaterstoffen enz.
Een laag Mapefloor CPU/NZ van 6 mm dikte is bestand 
tegen thermische schokken tot +80°C, bijvoorbeeld van 
hete vloeistoffen die in contact komen met de vloer. De 
gebruikstemperatuur voor een Mapefloor CPU/NZ coating van 
6 mm dikte gaat van -20°C tot +80°C.
Dankzij zijn hoge mechanische weerstand en zijn slijtvastheid is 
Mapefloor CPU/NZ geschikt voor vloeren die zijn blootgesteld 
aan middelzwaar tot zwaar verkeer. Vloeren die gecoat zijn met 
Mapefloor CPU/NZ zijn ruw, slipvrij en makkelijk te reinigen.
KLEUREN: Mapefloor CPU/NZ heeft een neutraalgrijze kleur en 
moet ter plaatse en kort voor de toepassing worden gekleurd 
door toevoeging van Mapecolor CPU, dat verkrijgbaar is in 
grijs, beige, oxiderood, groen en okergeel.

Toepassingsgebieden
•  Vloercoatings in de chemische en farmaceutische industrie.
•  Vloercoatings in de voedingsindustrie.
•   Vloercoatings in brouwerijen, de wijnindustrie en de 

drankenindustrie in het algemeen.
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PARKING 
SYSTEMEN
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN MAPEFLOOR PARKING SYSTEM

Een vloerplaat die bestand is tegen druk autoverkeer, die beschadigd kan worden door mechanische slijtage of agressieve 
chemicaliën, die wordt blootgesteld aan schadelijke omgevingsfactoren en grote temperatuurschommelingen die in sommige 
gevallen kunnen oplopen tot enkele tientallen graden. De gebruikte oplossing moet een waterdichte, slipvrije, gekleurde coating 
creëren die bestand is tegen het verkeer en tegen contact met olie en brandstof. De coating moet ook voldoende elastisch 
zijn om bewegingen van de ondergrond te absorberen, scheuren te overbruggen en te voorkomen dat water en strooizout 
binnendringen in de ondergrond en zo de wapeningen aantasten door corrosie.
Oplossingen van MAPEI:

Vooral de opritten moeten zeer sterk zijn en 
voorzien van een slipwerende afwerking. Ze moeten 
verhinderen dat water met opgelost strooizout en 
andere vloeistoffen kunnen binnendringen. 
Oplossingen van MAPEI:

Mapefloor Parking System ID
Mapefloor Parking System RHT/RLT Voor de bescherming van de doorgangen in de onderste 

ondergrondse verdiepingen hoeven de flexibiliteit en 
scheuroverbruggingscapaciteit van het systeem niet te 
worden gewaarborgd, aangezien het risico op een breuk 
van de platen beperkt is. De weerstand van de coatings 
tegen mechanische slijtage en agressieve chemicaliën, 
alsook hun ondoorlatendheid en hun ruime aanbod aan 
kleuren, zijn stuk voor stuk eigenschappen die samen 
een doeltreffende bescherming van de ondergrond 
garanderen.

Oplossingen van MAPEI:

Mapefloor Parking System RHT
Mapefloor Parking System RLT

De tussenverdiepingen moeten bescherming bieden 
tegen mechanische slijtage en agressieve chemicaliën 
en voorkomen dat strooizout binnendringt, maar 
de bewegingen door uitzetting en krimp van de 
ondergrond zijn kleiner dan op de bovenste verdieping.

Oplossingen van MAPEI:

Mapefloor Parking System ME 
Mapefloor Parking System ID

Mapefloor Parking System HE

WATERAFDICHTENDE COATINGS VOOR VERKEERSBELASTBARE OPPERVLAKKEN
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EPOXYBASIS

Aaneengesloten meerlaagse slipvrije epoxycoating voor voetgangerszones en voor voertuigen 
toegankelijke zones met hoge (RHT) of lage (RLT) verkeersdrukte, in overeenstemming met 
richtlijnen Rili DafStb OS 8 (richtlijnen van het Duitse Comité voor gewapend beton) en EN 1504-2 
(beschermingssystemen voor betonnen oppervlakken). Totale dikte: 3-3,5 mm (RHT) of 0,8-1,2 mm (RLT).
Slipvrije en gekleurde meerlaagse coating. Geschikt voor de uitvoering van sterke, ondoorlatende, zeer 
chemicaliënbestendige coatings voor binnen:

• Parkeergarages met meerdere verdiepingen met een hoge (RHT) of lage (RLT) verkeersdrukte
• Garages, doorgangszones voor garages, enz.

Epoxyformule + pigment

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste

Eindlaag: gekleurde epoxylaag

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,5

Primer + kwartszand 0,5

Primer SN + Quartz 0,5

Betonnen ondergrond

TECHNISCHE GEGEVENS

Hechting op de ondergrond (EN 13892-8)
3,10 N/mm2 
(breuk van het beton)

BCA slijtvastheid (EN 13892-4) 10 µm

Slagvastheid (EN ISO 6272) 20 Nm

Parking Systemen

Mapefloor Parking 
System RHT/RLT

Parking Systemen
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POLYURETHAANBASIS

Aaneengesloten meerlaagse slipvrije polyurethaancoating met een goede dynamische 
scheuroverbruggingscapaciteit voor voetgangerszones en voor voertuigen toegankelijke zones met hoge 
verkeersdrukte, en voor de bescherming van parkeergarages, in overeenstemming met richtlijnen Rili DafStb 
OS 13 (richtlijnen van het Duitse Comité voor gewapend beton) en EN 1504-2 (beschermingssystemen voor 
betonnen oppervlakken). Totale dikte 2-2,5 mm.
Flexibel, slipvrij, meerlaags en gekleurd coatingsysteem. Geschikt voor de uitvoering van 
sterke, waterdichte*, zeer chemicaliënbestendige coatings voor binnen en in zones met matige 
temperatuurschommelingen:

• Tussenverdiepingen van parkeergarages
• Doorgangszones in garages
• Garages

Toplaag van polyurethaan

Mapefloor Finish 415

Polyurethaan tussenlaag + pigment + kwartszand 0,5

Mapefloor I PU 410 + Mapecolor Paste + Quartz 0,5

Primer + kwartszand 0,5

Primer SN + Quartz 0,5

Betonnen ondergrond

*  afhankelijk van de bewegingen van de scheuren in de 
 ondergrond en de scheuroverbruggingscapaciteit van het systeem. 

** Waarden voor een laag Mapefloor PU 410, gemengd met 30 %   
Quartz 0,25

TECHNISCHE GEGEVENS
Breuksterkte ** (DIN 53515) 27 N/mm

Rek bij breuk * (DIN 53504) bij + 23°C 80%

Shore A-hardheid* (DIN 53505) 88

Dynamische scheuroverbrugging bij -10°C Klasse A 1

Parking Systemen

Mapefloor Parking 
System ID 
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POLYURETHAANBASIS

Aaneengesloten slipvrije meerlaagse polyurethaancoating met hoge dynamische 
scheuroverbruggingscapaciteit voor voetgangerszones en voor voertuigen toegankelijke zones met 
hoge verkeersdrukte, en voor de bescherming van parkeerterreinen, ook buiten, in overeenstemming 
met de richtlijnen Rili DafStb OS 11b (richtlijnen van het Duitse Comité voor gewapend beton) en 
EN 1504-2 (beschermingssystemen voor betonnen oppervlakken). Totale dikte 2,5-3 mm.
Flexibel slipvrij gekleurd meerlaags coatingsysteem met gecontroleerde scheuroverbruggingscapaciteit 
tot -20°C. Geschikt voor de uitvoering van sterke, ondoorlatende, waterdichte*, zeer 
chemicaliënbestendige coatings voor binnen en in zones met grote temperatuurschommelingen:

• Tussenverdiepingen van parkeergarages
• Doorgangszones in garages
• Garages

Polyurethaanlaag met hoge elasticiteit + pigment + kwartszand 0,5

Mapefloor PU 400 LV + Mapecolor Paste + Quartz 0,5

Toplaag van polyurethaan, uv-bestendig

Mapefloor Finish 451

Primer + kwartszand 0,5

Primer SN + Quartz 0,5

Betonnen ondergrond

*  afhankelijk van de bewegingen van de scheuren in de 
 ondergrond en de scheuroverbruggingscapaciteit van het systeem. 

** Waarden voor een laag Mapefloor PU 400 LV, gemengd met 30 %   
Quartz 0,25

TECHNISCHE GEGEVENS
Breuksterkte** (DIN 53515) + 23°C 30 N/mm

Rek bij breuk * (DIN 53504) bij + 23°C 470 %

Shore A-hardheid* (DIN 53505) 70

Dynamische scheuroverbrugging bij -20°C Klasse B 3,2

Parking Systemen

Mapefloor Parking 
System ME
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POLYURETHAANBASIS

Aaneengesloten slipvrije meerlaagse polyurethaancoating met hoge dynamische 
scheuroverbruggingscapaciteit voor voetgangerszones en voor voertuigen toegankelijke zones met 
hoge verkeersdrukte, en voor de bescherming van parkeerterreinen, ook buiten, in overeenstemming 
met de richtlijnen Rili DafStb OS 11a (richtlijnen van het Duitse Comité voor gewapend beton) en 
EN 1504-2 (beschermingssystemen voor betonnen oppervlakken). Totale dikte 3-3,5 mm.
Zeer elastisch, slipvrij, gekleurd, meerlaags coatingsysteem met gecontroleerde scheuroverbruggings-
capaciteit tot -20 °C. Geschikt voor de uitvoering van sterke, waterdichte*, zeer chemicaliënbestendige 
coatings voor binnen en buiten:

• Parkeergarages met meerdere verdiepingen
• Parkeerdaken
• Doorgangszones binnen en buiten voor garages
• Garages
• Gemeenschappelijke overdekte binnenplaatsen  

met garages

Toplaag van polyurethaan

Mapefloor Finish 451

Toplaag van polyurethaan + pigment + kwarszand 0,5

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste + Quartz 0,5

Primer + kwarszand 0,5

Primer SN + Quartz 0,5

Polyurethaanlaag met hoge elasticiteit

Mapefloor PU 400 LV

Betonnen ondergrond

*  afhankelijk van de bewegingen van de scheuren in de 
 ondergrond en de scheuroverbruggingscapaciteit van het systeem. 

** Waarden voor een laag Mapefloor PU 410, gemengd met 30 %   
Quartz 0,25

** Waarden voor een laag Mapefloor PU 400 LV, gemengd met 30 %   
Quartz 0,25

TECHNISCHE GEGEVENS
Breuksterkte** (DIN 53515) + 23°C 30 N/mm

Breuksterkte*** (DIN 53515) + 23°C 27 N/mm

Rek bij breuk * (DIN 53504) bij + 23°C 470 %

Rek bij breuk*** (DIN 53504) bij + 23°C 80%

Shore A-hardheid* (DIN 53505) 70

Shore A-hardheid*** (DIN 53505) 88

Dynamische scheuroverbrugging bij -20°C Klasse B 3,2

Parking Systemen

Mapefloor Parking 
System HE
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Vloer uitgevoerd met  

MAPEFLOOR Comfort System AL

DECORATIEVE 
SYSTEMEN
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POLYURETHAANSYSTEEM | DECORATIEF

Decoratief

Mapefloor comfort system AR-ARX
Mapefloor comfort system AL-ALX

Zelfnivellerend, elastisch, uv-bestendig polyurethaancoatingsysteem voor vloeren in een niet-industriële 
omgeving, met een totale dikte van 2 mm of 6 mm (ook beschikbaar met akoestisch membraan).

Zelfnivellerende aromatische of alifatische tussenlaag van polyurethaan

Mapefloor PU 460 of PU 461

Zelfnivellerende aromatische of alifatische toplaag van polyurethaan

Mapefloor PU 460 of PU 461

Rubbermat Mapecomfort

Primer SN + Quartz 0,5

Poriënvuller + Mapefloor pore filler

Poriënvuller + Mapefloor pore filler

Transparant of gekleurde UV-bestendige toplaag van polyurethaan 

Mapefloor Finish 58W

Transparant of gekleurde UV-bestendige toplaag van polyurethaan 

Mapefloor Finish 58W

Betonnen ondergrond

Betonnen ondergrond

AR-AL

ARX-ALX
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ZELFNIVELLERENDE COATING OP CEMENTBASIS

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN: 
naturel, gepolijst, terrazzo alla veneziana
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ZELFNIVELLERENDE COATING OP CEMENTBASIS

Industriële ruimten / Bedrijfsruimten / 

Decoratieve ruimten

ULTRATOP SYSTEM

Sneldrogende gekleurde gietvloer op cementbasis, met hoge mechanische weerstand, met een dikte 
van 5 tot 40 mm, voor industriële en commerciële vloeren. 

Toplaag van polyurethaan of acryl

Mapefloor Finish

Primer + kwartszand 1,2

Primer SN + Quartz 1,2

Massalaag op cementbasis

Ultratop

Betonnen ondergrond
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ULTRATOP SYSTEM geeft een vloer die er uitziet als 'béton lissé', met zijn typische natuurlijke, 
gevlamde en heterogene look.

Dit systeem bestaat uit:
 een epoxyprimer met siliciumzand
  Ultratop, dunne zelfnivellerende chape op cementbasis, voorgekleurd, aan te brengen als vloer in 

een dikte van 5 tot 40 mm
  verschillende afwerkingen naargelang het gewenste eindresultaat (mat, satijnglans, glanzend)

Dankzij zijn uitstekende mechanische prestaties is Ultratop System een betrouwbare en veilige 
oplossing voor tal van ruimten zoals:
• Winkels 
• Hotels en restaurants 
• Recreatie- en vakantiecentra
• Onderwijsinstellingen
• Openbare en private, civiele en administratieve gebouwen 
Ultratop System vraagt weinig onderhoud. De vloer krijgt door de jaren een mooi patina.

ULTRATOP SYSTEM
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De verschillende beschikbare kleuren en afwerkingen en de natuurlijke vlammen in het product maken 
elke vloer uniek.

 in 9 kleuren, voorgekleurd

Let op: de kleuren getoond zijn 

afdrukken en komen niet overeen 

met de werkelijke kleuren.

Lichtgrijs Rood StandaardMiddengrijs

Antraciet Extra witWitDonkergrijs

Beige

 
Mat

Effect
Satijnglans

Effect
Glanzend

ULTRATOP SYSTEM

ULTRATOP SYSTEM IS VERKRIJGBAAR

3 AFWERKINGEN ZIJN MOGELIJK

ULTRATOP SYSTEM
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ULTRATOP LOFT
ULTRATOP LOFT is geschikt voor de uitvoering van decoratieve muur- of vloeroppervlakken met een 
'gespateld' of 'wolkig' effect. 

Dankzij zijn consistentie, de verwerkingsdikte, de mogelijkheid om het product ook verticaal aan te 
brengen en de vele beschikbare kleuren, is de creatieve vrijheid voor de uitvoering van een enkele 
coating nagenoeg onbegrensd.

Dit systeem bestaat uit:
 een specifieke primer voor vloeren en een specifieke primer voor muren
  Ultratop Loft F (gemiddelde granulometrie) of Ultratop Loft W (fijne granulometrie): coating op 

 cementbasis, klaar om te kleuren, aan te brengen in een dikte van maximaal 2 mm
  verschillende afwerkingen naargelang het gewenste eindresultaat (mat, satijnglans, glanzend)

Door zijn gebruiksgemak, veelzijdigheid en slijtvastheid is het product ideaal voor vloeren die worden 
blootgesteld aan druk voetgangersverkeer, zoals in:
• Kleinhandelszaken
• Winkels
• Restaurants
• Hallen
• Privéwoningen
• Cafetaria's
• Hotels
• Tentoonstellingsruimten
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ULTRATOP LOFT IS VERKRIJGBAAR IN 2 GRANULOMETRIEËN, MET WITTE OF NATUURLIJKE BASIS: 

  Ultratop Loft F
 gemiddelde granulometrie

 Ultratop Loft W
 fijne granulometrie

ULTRATOP LOFT

Dankzij de romige consistentie van het product zijn decoratieve effecten zoals de typische 
'spatelvegen' of 'wolken' mogelijk in talloze kleurtinten. 
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DECORATIEF EPOXY-POLYURETHAANSYSTEEM

Decoratief

Mapefloor Decor System 700

Vloeren met gespateld of wolkig effect in binnenruimten zoals showrooms en winkels, verkregen door 
toepassing van een oplosmiddelvrij epoxyhars

1ste epoxylaag

Mapefloor decor 700 + 
Mapecolor Paste

Mapefloor Finish
2de epoxylaag + pigment

Mapefloor decor 700 + 
Mapecolor Paste

Primer + pigment + kwartszand 0,5

Primer SN + Mapecolor Paste 
+Quartz 0,5

Betonnen ondergrond
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DECORATIEF EPOXY SYSTEEM MET AGREGATEN

Industrieel & Decoratief

Mapefloor Terrazzo 
System

Epoxy systeem met terrazzo alla veneziana-effect voor hygienische en decoratieve toepassingen

Primer + kwartszand 0,5

Primer SN + Quartz 0,5

Toplaag + aggregaten

Mapefloor I 350 SL + Aggregaten

Betonnen ondergrond
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Mapelux Opaca
Gemetalliseerde was in satijnglans 
met dubbele vernetting en hoge 
weerstandswaarden

TECHNISCHE GEGEVENS
• Kleur: wit-blauw
• Consistentie: vloeibaar
• Soortelijk gewicht: 1,036 g/cm3

• Droge stof: 23%
• pH: 8,4 ± 0,2
• Toepassing: platte mop of geschikte 

boenmachine
• Verbruik: 50 g/m2 per behandeling 
• Verpakking: bus van 10 kg
• Bewaring: 12 maanden in een ruimte met 

gematigde temperatuur

Onderhoudsproducten

REINIGING EN ONDERHOUD

Mapelux Lucida
Gemetalliseerde glanzende was 
met dubbele vernetting en hoge 
weerstand

Mapefloor Cleaner ED
Ontvetter voor onderhoud van 
de systemen MAPEFLOOR en 
ULTRATOP

TECHNISCHE GEGEVENS
• Kleur: groen
• Consistentie: vloeibaar
• Soortelijk gewicht: 1,038 g/cm3

• Droge stof: 13 %
• Wateroplosbaarheid: oplosbaar
• Toepassing: met de hand of machinaal
• Verpakking: bus van 10 kg
• Bewaring: 12 maanden in een ruimte met 

gematigde temperatuur

TECHNISCHE GEGEVENS
• Kleur: wit-blauw
• Consistentie: vloeibaar
• Soortelijk gewicht: 1,036 g/cm3

• Droge stof: 23%
• pH: 8,4 ± 0,2
• Toepassing: platte mop of geschikte 

boenmachine
• Verbruik  50 g/m2

• Verpakking: bus van 10 kg
• Bewaring: 12 maanden in een ruimte met 

gematigde temperatuur

Schoonmaakproducten
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Mapefloor Wax Remover
Wasverwijderaar met meervoudige 
werking voor het verwijderen van elk 
type gemetalliseerde was, ook met 
dubbele vernetting, zoals MAPELUX 
LUCIDA en MAPELUX OPACA

TECHNISCHE GEGEVENS
• Kleur: roze
• Consistentie: vloeibaar
• Soortelijk gewicht: 1,009 g/cm3

• Droge stof: 44%
• Wateroplosbaarheid: oplosbaar
• Toepassing: machinaal
• Verpakking: bus van 10 kg
• Bewaring: 12 maanden in een ruimte met 

gematigde temperatuur

Mapefloor Maintenance Kit
Essentiële schoonmaak- en 
onderhoudsproducten voor vloeren, 
zodat deze er piekfijn blijven uitzien

TECHNISCHE GEGEVENS
• Verpakking: MAPEFLOOR 

MAINTENANCE KIT bestaat uit: 
- MAPELUX LUCIDA: 1 x 5 kg 
- MAPEFLOOR WAX REMOVER: 1 x 5 kg 
- MAPEFLOOR CLEANER ED: 2 x 5 kg

• Bewaring: 12 maanden in een ruimte met 
gematigde temperatuur

Cleaner H
Vochtige doekjes voor het 
verwijderen van verse lijmresten

• Verwijderen resten van 
polyurethaan-, epoxyurethaan- en 
acryllijmen

• Praktische en snelle manier 
om de handen te reinigen op 
bouwplaatsen waar geen water 
beschikbaar is

• Vochtige doekjes met vitamine E: 
beschermen de handen met een 
aangename geur

TECHNISCHE GEGEVENS
• Verpakking: bussen met 80 vochtige 

doekjes (20 x 30 cm)
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SYSTEEM / INDUSTRIE
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Mapecoat I62W •
Mapecoat I24 •
Mapefloor System 31 •
Mapefloor System 32 • • • • • •
Mapefloor System 33 • • • •
Mapefloor System 34

Mapefloor System 91 • • • •
Mapefloor System 51

Mapefloor System 52 • •
Mapefloor System 53 • •
Decor System 70 •
Mapefloor I320SL Concept • • • • •
Ultratop naturel • • •
Ultratop gepolijst • •
Ultratop terrazzo alla veneziana •
Ultratop Loft • •
Mapefloor Comfort Systems • •
Mapefloor CPU/MF • • •
Mapefloor CPU/NZ • • •
Mapefloor CPU/RT •
Mapefloor Parking System HE • •
Mapefloor Parking System ME •
Mapefloor Parking System ID •
Mapefloor Parking System RLT/RHT •
Mapefloor EP Compact •
Mapefloor System AS • • • • •
Mapefloor System EDF •
Mapefloor Binder 930 •

• voor renovatie en bescherming van oude epoxyvloeren en muurtoepassingen

46



SELECTIETABEL VOOR HET GEBRUIK VAN VLOERCOATINGS VAN CEMENT EN HARS

MAPEFLOOR SYSTEM dat kan worden gekleurd met MAPECOLOR PASTE, geconcentreerde kleurpasta voor het kleuren van de neutrale 
basisproducten in de systemen.

(*)

MAPEFLOOR SYSTEM dat moet worden gekleurd met MAPECOLOR CPU, speciaal kleurpoeder voor het kleuren van de neutrale 
basisproducten in de MAPEFLOOR CPU-systemen.

(∞)

OPM. : DE SELECTIETABEL IS LOUTER INFORMATIEF; RAADPLEEG DE TECHNISCHE GEGEVENSBLADEN

COATINGSYSTEMEN VAN HARS EN 
CEMENT

SOORT 
VERKEER

CHEMISCHE 
WEERSTAND DIKTE EPOXY- 

HARS 

POLYURE- 
THAAN- 
HARS
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Mapefloor System 31 (*) • • • van 0,8 tot 1,2 mm •
Mapefloor System 32 (*) • • • van 3 tot 3,5 mm •
Mapefloor System 33 (*) • • • van 2 tot 4 mm •
Mapefloor System 34 (*) • • • van 0,6 tot 1 mm •
Mapefloor System 51 (*) • • •  ca. 3 mm •
Mapefloor System 52 (*) • • • ca. 5 mm •
Mapefloor System 53 (*) • • • ca. 4 mm •
Decor System 70 (*) • • • • van 1,5 tot 3 mm •
Mapefloor System 91 (*) • • • van 6 tot 15 mm •
Mapefloor Urban System • • • • ca. 10 mm •
Mapefloor Parking System HE (*) • • • van 3 tot 3,5 mm •
Mapefloor Parking System ME (*) • • • van 2,5 tot 3 mm •
Mapefloor Parking System ID (*) • • • van 2 tot 2,5 mm •
Mapefloor Parking System RHT/
RLT (*) • • • • 0,8-1,2 of 3-3,5 •
Mapefloor System CPU/MF (∞) • • • van 3 tot 6 mm •
Mapefloor System CPU/RT (∞) • • • van 6 tot 9 mm •
Mapefloor System CPU/NZ(∞) • • • van 4 tot 6 mm •
Ultratop natuurlijk effect • • • van 5 tot 40 mm •
Ultratop gepolijst effect • • • • van 10 tot 40 mm •
Ultratop terrazzo alla veneziana 
effect • • • van 15 tot 40 mm •
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