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De wereld van Mapei
in uw handen.

Met deze nieuwe app
heeft u met enkele clicks

toegang tot alle
belangrijke

productinformatie.
 

• De catalogus met de Mapei producten per productlijn en volgens subcategorie
• Alle technische fiches, veiligheidsfiches en productcertificaten
• Een verbruikscalculator voor de voegmortels en de kitten
• De jongste uitgave van ons klantenmagazine “Realtà Mapei”
• Mapei videos
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Hechtingsvoorstrijk

Aanbrandlaag en dunne dekvloeren

Voorstrijk op basis van synthetische 
kunstharsen in waterige dispersie. 
Voor zuigkrachtige 
ondergronden.

Latex op basis 
van synthe-
tisch rubber 
voor mortels, 
micro-beton en 
deklagen.

Polyvalente hechtingsvoorstrijk, 
gebruiksklaar voor deklagen, 
uitvlakmiddelen en tegellijmen. 
Voor niet zuigkrachtige 
ondergronden.

Gebruiksklare mortel, met 
normale uitharding, voor de 
realisatie van sneldrogende 
dekvloeren (4 dagen). 
Vanaf 1 cm.

Primer G

Planicrete 
Latex

Eco Prim Grip Plus

Topcem 
& Topcem Pronto

FM05 :   C2TE  - 1,3 N/mm2

Adesilex P9 :   C2TE   - 1,5 N/mm2

Keraflex :  C2TE  - 2,2 N/mm2

Keraflex Maxi S1 :  C2TE-S1  - dikte : 15 mm - 2,6 N/mm2

Keraflex Vario S1 : C2E-S1  - dikte : 15 mm - 2,6 N/mm2

Ultralite S2 :  C2E-S2  - 2,6 N/mm2

Keraflex Extra S1: C2E-S1 
   & C2TE-S1 - dikte : 10 mm - 2,3 N/mm2

C : Lijm op cementbasis                                          
D : Dispersielijm                                                       
R : Lijm op basis van actieve harsen

1 :  Normale  trektest    >/= 0,5 N/mm²
2 :  Verbeterde  trektest    >/= 1,0 N/mm²

S1 :  Vervormbaar van 2,5 tot 5 mm                           
S2 :  Sterk vervormbaar  > 5 mm                            

T :  Afglijdbestendig 
E :  Verlengde open tijd                                             
F :  Snelle droogtijd

Lijmsystemen en Europese normen

SAMENVATTING

Aanbrandlaag

1 x water

1 x Planicrete Latex

3 x Topcem

Bereiding en dosering 
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Polymeergemodificeerde 
voegmortel met hoge prestaties, 
waterafstotend met DropEffect®, 
voor voegen met een breedte tot 
6 mm. 
Beschikbaar in 14 kleuren

Voor voegen van 4 tot 15 mm.
Traditionele plaatsing.

Polymeergemodificeerde voegmortel 
met hoge prestaties, anti-uitbloeiing, 
voor voegen tot 20 mm, met snelle 
afbinding en droging, waterafstotend 
met DropEffect® en anti-schimmel 
met BioBlock® technologie.

Zuurbestendige tweecomponen-
ten epoxymortel, voor voegen van 
minimum 3 mm breed. 
Beschikbaar in 17 kleuren. Kan ook 
als kleefstof ingezet worden.

Speciale reiniger voor epoxyvoegen, 
ideaal voor reiniging na plaatsing 
of voor de verwijdering van 
resten of ongewenste kringen van 
epoxyvoegen.

Tweecomponenten epoxymortel, 
zuurbestendig, voor voegen van 
min. 2 mm breed, met BioBlock® 
technologie. 
Beschikbaar in 17 kleuren.

Tweecomponenten epoxymortel. 
Bijzonder esthetisch. Kan ook als 
lijm gebruikt worden en 
in combinatie met Mapeglitter & 
Mapecolor Metallic. 
Beschikbaar in 41 kleuren.

Traditioneel of sneldrogend voegsysteem

Kitten en soepele voegen

Keracolor FF

Kerapoxy CQ

Mapesil AC

Mapeflex MS Crystal Mapeflex E-PU 21 SL

Kerapoxy Easy Design

Keracolor 
Fugenschlämmmörtel

Ultracolor Plus

Kerapoxy Cleaner

Mapesil LM

Kerapoxy

Schimmelwerende, elastomere 
siliconenkit op azijnzuurbasis, 
oplosmiddelvrij, beschikbaar in 
40 kleuren alsook in transparante 
uitvoering.

Elastische lijmkit met hoge 
flexibiliteit, kristalheldere 
transparantie. Overschilderbaar.

Eéncomponent siliconenkit, 
geurarm, schimmelwerend, voor 
tegel- en natuursteenvoegen, 
voor bewegingen tot 25%. 
Beschikbaar in 10 kleuren alsook in 
transparante uitvoering.

Tweecomponenten epoxy- 
polyurethaankit voor vloervoegen 
met maximaal 10% verlenging 
(maximaal toegelaten beweging 
wanneer in werking).
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Sneldrogend elastisch vloeibaar 
membraan voor onder tegels als 
waterdichting binnenshuis. Voor 
privé of gemeenschapsdouche.

PVC tape voor waterdichtingen 
gerealiseerd met vloeibare 
membranen.

Waterdichtingssysteem voor 
douches en badkamers, bestaande 
uit een mat en accessoires uit 
polyethyleen voor de waterdichting 
van wanden en vloeren.

Waterdichtingssysteem voor douches

Ontkoppelingssysteem

Mapeguard UM 35

Mapeguard ST

Mapegum WPS

Mapeguard WP System

Mapeguard WP Adhesive

Mapeband PE 120

Mapeguard WP 200

Waterdichtingsmembraan 
voor de bescherming van 
vloeren en wanden

Mapeguard ST

Overbruggingsstrook

Mapeguard IC / EC

Binnenhoek / Buitenhoek

Mapeguard PC

Flexibele 
waterdichtingspakking

Waterdicht ontkoppelings – en 
scheuroverbruggend membraan.  
Mapeguard UM 35 is dé ideale 
oplossing voor problemen bij 
moeilijke ondergronden.

Waterdichtende verbruggingsstrook 
op rol voor de de hoeken en voegen 
tussen waterdichtingsmembranen.

Tweecomponenten elastische lijm 
op cement basis, sneldrogend voor 
de verlijming en waterdichting van 
overlappingen van de waterdich-
tende overbruggingsstrook
Mapeguard ST.

Strip / Binnen- en 
buitenhoeken / Pakkingen
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Plaatsingssysteem voor natuursteen en mortel

Kleurenkaart van voegen en silicones Mapei

Mapestone 2 Mapestone PFS 2
Vezelversterkte cementmortel 
voor de traditionele  plaatsing van 
natuuursteentegels binnen en 
buiten. Van 8 tot 30 mm.

Voegmortel op basis van pozzolaan, 
met weinig waterabsorptie, met 
snelle afbinding en hoge mecha-
nische weerstand, voor voegen van 
5 tot 30mm breed van plaveien die 
onderhevig zijn zware belastingen 
en druk verkeer.

MAKKELIJK TE REINIGEN

ZEER HOGE WEERSTAND

LANGE LEVENSDUUR EN STEVIG

BREDE KLEURENWAAIER

MAPEI
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Conditionnement  2 kg 5 kg 23 kg 5 kg 25 kg 5 kg 25 kg 5 kg 2 kg 5 kg 10 kg 3 kg 3 kg 1 kg 160 gr 25 kg 10 kg

100 WHITE o o o o x x x x o o x o o o o o o
799 WHITE o
103 MOON WHITE o o o o x x
710 ICE WHITE o
700 TRANSLUCENT x
111 SILVER GREY x x o o x x x o o x o x o o o x
123 ANCIENT WHITE x x x x x x
110 MANHATTAN 2000 x x o o x x x o o x x o o o
187 LINEN x x x x x x
176 GREEN-GREY x x x x x x
112 MEDIUM GREY o o o x o o x o o o x
282 BARDIGLIO GREY o
113 CEMENT GREY o o o o o x x o o x o x o o o x x x
174 TORNADO o o x o
125 CASTLE GREY x x x x x x
119 LONDON GREY x o x o x
163 LIGHT LILAC x x x x x x
168 CERULEAN x x x x x x
167 AVIO x x x x x x
169 STEEL BLUE x x x x x x
114 ANTHRACITE x x o o x x o o x o x o o o
127 ARCTIC GREY x x x x x x
120 BLACK x x o o o x o o o o
137 CARRIBEAN x x x x
130 JASMINE o o x o x o o x o x o o o x x
290 CREAM x
131 VANILLA o o x x o x o x x
138 ALMOND x x x x x x
132 BEIGE 2000 o o x o x x o o x o x o o o x
133 SAND o o o o x x
134 SILK o o o o x x
188 BISCUIT x x x x x x
141 CARAMEL o o o x x x x o
135 GOLDEN DUST o o x o x x
152 LIQUORICE x o x
142 BROWN o o o x x x x o x x
189 SPELT x x x x x x
147 CAPPUCCINO x
136 MUD o o x o x x
144 CHOCOLATE o o x o x x o
146 RICH BROWN o
149 VOLCANO SAND o o x o x x
145 TERRA DI SIENA x o x x x x o
143 TERRACOTTA x o x x o
172 SPACE BLUE x o x x x o x x
177 SAGE x x x x x x
173 OCEAN BLUE x
283 SEA BLUE x
182 TORMALINE x
183 LIME GREEN x
150 YELLOW o o x x x x x
151 MUSTARD YELLOW x
165 CHERRY RED x
999 TRANSPARENT o o
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DEKVLOEREN, 
UITVLAKMIDDELEN, 
EN ONDERGRONDVOORBEREIDING
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Toeslaggel voor dekvloeren

Toepassingsgebied
• Realiseren van hechtende en zwevende dekvloeren van

  superieure kwaliteit.

• Geschikt voor dekvloeren met vloerverwarming.

MANCA  
RENDERING

Dosering
• Een maximale dosering van 0,5% tot 1% van het gewicht 

van het cement (voorbeeld: 0,125 l MAPESCREED HF Gel 

per mengsel van 25 kg cement).

• Voeg het product toe aan het aanmaakwater.

• Respecteer een mengtijd van minimum twee minuten

Speciale toeslaggel met polymeervezels en weekmakers, waterafstotend voor 
het maken van cementdekvloeren met hoge mechanische weerstand en lage 
krimp, gebruiksklaar of op de werf voorbereid.
EIGENSCHAPPEN
 • Verhoging van de mechanische weerstand en versnelde droging.
 • Vermindering van het risico op scheuren dankzij de vezels.
 • Vermindering van de dikte van de dekvloer in functie van de ondergrond.
 • Verbeterde hantering door plastificering.
 • Verlaagde krimp dankzij de water/cementverhouding.

Mapescreed HF Gel

TEST & ANALYSERAPPORT VAN SGS INTRON* - SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN

Eigenschappen Meeteenheid
Normale 
chape

Chape
0,5 %

Chape
1 %

Sneldrogende 
chape  
0,5 %

Sneldrogende 
chape  
1 %

Cement kg 250 250 250 250 250

Droog zand kg 1250 1250 1250 1250 1250

Effectief water liter 150 112,5 112,5 112,5 112,5

Waterabsorptie liter 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Totaal water litres 152.5 115 115 115 115

MAPESCREED HF GEL litres - 1,25 2,50 1,25 2,50

Effectieve WCF litres 0,60 0,45 0,45 0,45 0,45

Druksterkte (MPa)
7 dagen 12,3 22,5 24,5 24,1 26
14 dagen 13,2 22,8 27,2 22,7 27,1
28 dagen 13,4 25,2 28,3 24,6 28,7

Buigtreksterkte
7 dagen 2,6 4,3 4,5 4,5 4,7
14 dagen 2,8 4,8 5,4 4,8 5,5
28 dagen 2,8 5,1 5,3 5,1 5,5

% Water in verhouding tot vochtig staal (carbuurmethode)
7 dagen 2,2 2,2 2,5 2,0 1,7
14 dagen 1,5 1,6 2,0 1,5 1,6
28 dagen 1,5 1,5 1,2 0,9 0,9

* De tests werden uitgevoerd met twee types cement : 1 met normale droogtijd en de andere met versnelde droogtijd
Referenties:
Normaal Cement CEM II/B-M 32,5 N    Sneldrogend cement CEM II/A-LL 32,5 R
13 oktober 2017     4 juni 2017
Ref. BO20170504     Ref. BO20160883V2
Rijnzand 0/5mm     Rijnzand 0/5mm
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TOPCEM PRONTO
Gebruiksklare dekvloermortel met normale zetting en 
gecontroleerde krimp voor het vervaardigen van sneldrogende 
dekvloeren (4 dagen).
Vanaf 1 cm: hechtende dekvloeren.
Vanaf 3,5 cm: zwevende dekvloeren.

Verpakking:

18-20 kg/cm/m²Verbruik:

zak van 25 kg.

Dekvloeren, uitvlakmiddelen en ondergrondvoorbereiding

MAPECEM
Speciaal hydraulisch bindmiddel voor dekvloeren met snelle 
zetting en droging (24 uur) met gecontroleerde krimp.

Verpakking:

Mapecem : 350 tot 450 kg/m3

Aggregaten (0/8 mm) : 1 m3

Water : 80 tot 160 kg/m3

Verbruik:

zak van 20 kg.

TOPCEM
Speciaal hydraulisch bindmiddel voor dekvloeren met normale 
zetting, snelle droging (4 dagen) en gecontroleerde krimp.

Verpakking:

Topcem: 200 tot 250 kg/m3

Aggregaten (0/8 mm): 1650 tot 1800 kg/m3

Water: 110 tot 130 kg/m3

Verbruik:

zak van 20 kg.
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Eco Prim Grip Plus
Gebruiksklare voorstrijk op basis van acrylaat kunstharsen en 
kiezelhoudende vulstoffen, zeer lage emissie van verbindingen 
met vluchtige organische stoffen (VOS), gebruiksklaar voor 
coatings, egalisatiemiddelen en tegellijmen.
Voor niet-absorberende ondergronden.

Verpakking:

0,20-0,30 kg/m².Verbruik:

vaten van 10 kg, 5 kg en 1 kg.

Dekvloeren, uitvlakmiddelen en ondergrondvoorbereiding

Primer G
Voorstrijk op basis van kunstharsen in waterige dispersie, met 
een zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOS).
Voor zuigkrachtige ondergronden.

Verpakking:

van 0,08 tot 0,15 kg/m², per laag, afhankelijk van 
de eigenschappen van de ondergrond.

Verbruik:

25 kg, 10 kg, 5 kg vaten en verpakking van 
12x1kg.

Ultraplan Basic Xtra
Zelfvloeiend uitvlakmiddel voor lagen van 1 tot 10 mm 
toepasbaar met een vlakspaan of met de pomp. 
Druksterkte: 25 N.

Nieuwe formule met verhoogde vloei, gladdere afwerking na 
droging en minder stofferig bij het schuren.

Verpakking:

1,6 kg/m² per mm dikte.Verbruik:

zak van 25 kg.

NEW
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Planex HR Maxi
Hoogwaardig, sneldrogend en zelfvloeiend uitvlakmiddel voor 
binnen- en buitenwerken.
Laagdiktes van 2 tot 20 mm
Druksterkte: 30 N/mm²

Verpakking:

1,7 kg/m² per mm dikte.Verbruik:

zak van 25 kg.

Dekvloeren, uitvlakmiddelen en ondergrondvoorbereiding

Ultraplan Renovation
Sneldrogende, zelfvloeiende vezelversterkte mortel voor 
laagdiktes van 3 tot 40 mm.
Druksterkte: 28 N/mm²

Verpakking:

1,8 kg/m² per mm dikte.Verbruik:

zak van 25 kg.

Fiberplan Xtra
Zelfvloeiend vezelversterkt uitvlakmiddel met ultrasnelle 
uitharding (geschikt voor voetgangersverkeer na 2 tot 4 uur 
droogtijd). Vooral aangewezen op hout.
Maakt het gebruik van glasvezelnet overbodig. 
Verpompbaar.
Laagdikte van 3 tot 20 mm.
Druksterkte: 40 N/mm²

Verpakking:

1,6 kg/m² per mm dikte.Verbruik:

zak van 25 kg.

A2FL

C40-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A1  -s1fl

A1FL

C25-F6
LEVELLING

COMPOUNDS
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WATERDICHTING & 
ONTKOPPELING
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MAPEBAND PE 120
PVC-tape voor waterdichtingssystemen gemaakt met vloeibare 
membranen.
Voor gebruik met Mapegum WPS.

Strip / Binnen- en buitenhoeken / Waterdichtingspakkingen

Verpakking: – rollen van 10 m van 12 cm;
– rollen van 50 m van 12 cm;
– voorgesneden stukken van 120x120 mm en 
400x400mm;
– hoeken van 90° en 270°.

Waterdichting

MAPEGUM WPS   KIT
Waterdichtingssysteem onder betegeling van douches en 
badkamers. Sneldrogend elastisch vloeibaar membraan voor 
waterdichting binnenshuis.

Kit bestaande uit
• 1 x 5 kg MAPEGUM WPS
• 1 x 10 m overbruggingsstrook
• 2 x binnenhoeken
• 2 x waterdichtingspakkingen voor kranen
• 1 x applicatieborstel

MAPEGUARD WP SYSTEM
Waterdichtingssysteem voor douches en badkamers 
samengesteld uit een mat en accessoires uit polyethyleen voor
waterdicht maken van wanden en vloeren.
Mapeguard WP 200
Mapeguard ST
Mapeguard PC
Mapeguard IC / EC

Mapeguard WP Adhesive gebruiken voor waterdichte 
verbindingen.

Verpakking: rollen van 30 m en 10 m.
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Waterdichting

MAPELASTIC TURBO
Tweecomponenten, elastische, sneldrogende mortel voor 
waterdicht maken van terrassen en balkons, ook bij lage 
temperaturen en op niet volledig droge oppervlakken.

Verpakking:

ca. 2,4 kg/m² (voor twee lagen).Verbruik:

Kit (A 10 kg + B 8 kg) ;
Kit (A 20 kg + B 16 kg).

 

MAPEBAND
Alkalibestendige gewoven rubberen strip voor op cement 
gebaseerde waterdichtingssystemen en vloeibare membranen.

Verpakking: – rollen van 50 m, breedte 120 mm ;
– rollen van 10 m, breedte 120 mm ;
– hoeken van 90° en 270° ;
– voorgesneden stukken van 120x120 mm en 
400x400mm;
– speciale kruis- en T-stukken.

MAPENET 150
Alkalibestendig glasvezelweefsel (voldoet aan de instructies van 
ETAG 004) voor de versterking van waterdichte beschermingen, 
membranen en isolatiebekledingen langs buiten.

Verpakking: rollen van 50 m x 1 m.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES



16

Waterdichting

MAPEGUARD WP 200
Waterdichtingsmembraan op rol.

Waterdicht membraan ter bescherming van wanden en vloeren.

MANCA  
RENDERING

MAPEGUARD ST
Overbruggingsstrook voor waterdichting.

Waterdichtingssysteem voor douches en badkamers, samengesteld uit een 
mat en accessoires in polyethileen, voor het waterdicht maken van wanden en 
vloeren.

Mapeguard WP System is snel en gemakkelijk aan te brengen, en vormt een 
waterdichte afsluiting in natte ruimtes waar een afwerking met keramische 
tegels, porselein of natuursteen vereist is. Dit eenvoudig aan te brengen systeem 
verlaagt het risico op fouten, en dus ook op lekken, en de ruimtes kunnen snel 
opnieuw in gebruik genomen worden.

Mapeguard WP System

MAPEGUARD IC
Binnenhoek.

MAPEGUARD EC
Buitenhoek.

MAPEGUARD PC
Soepele waterdichtingspakking.

MAPEGUARD WP ADHESIVE
Elastische tweecomponent lijm op cementbasis, 

sneldrogend, voor het lijmen en afdichten van bekledingen 

gerealiseerd met Mapeguard WP System en diens 

specifieke accessoires.
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Ontkoppeling

Beheersing van barsten
Fungeert als een ontkoppelend element en voorkomt de

Overdracht van scheuren van de ondergrond naar de bekleding.

Uniforme warmteverdeling
Bij toepassing op verwarmde dekvloeren of op compacte 

verwarmde dekvloeren, garandeert Mapeguard UM 35 een 

gelijkmatigere verdeling van de warmte.

Beheersing van waterdamp
Dankzij de luchtkanalen aan de achterzijde van 

Mapeguard UM 35, kan de vochtigheid in de onderlagen 

verdampen en zich verspreiden zonder dampdruk te creëren.

MANCA  
RENDERING

Waterdichting
Beschermt de ondergronden tegen waterinfiltratie, en 

verhoogt dus hun duurzaamheid.

Transparantie
Mapeguard UM 35 is semi-transparant, wat een controle 

van de juiste verdeling van de cementlijm onder de gehele 

oppervlakte mogelijk maakt.

Mechanische eigenschappen
Maakt ook de verdeling mogelijk van spanningen op 
bekledingen die worden blootgesteld aan zware belastingen; 
het product is  "extra heavy commercial rating" gecertificeerd 
(bestand tegen zeer intense belasting).

Mapeguard UM 35 is ideaal om de problemen op te lossen die gepaard gaan 
met moeilijke ondergronden, en garandeert een geslaagde installatie van 
keramische en natuursteen tegels.
Mapeguard UM 35 is een membraan dat bestaat uit een honingraatvormige 
laag HDPE (High Density Polyethhylene) met een ruw oppervlak en een 
polypropyleen ondergrond.
De bijzondere wafelstructuur creëert een uitstekende mechanische hechting 
van de lijm en vormt een uitzonderlijk sterke verbinding met keramische en 
natuursteen tegels.

Mapeguard UM 35
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TEGELLIJMEN
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KERAFLEX
Hoogwaardige lijmmortel, zonder verticaal afglijden, met 
verlengde open tijd, voor het verlijmen van tegels en natuursteen.
• Classificatie C2TE: 2,2 N/mm²
• GRIJS EN WIT

Verpakking:

2 tot 5 kg/m².Verbruik:

zak van 25 kg, dozen van 4 x 5 kg.

Lijmen

FM 05
Lijmmortel voor het leggen van keramische bekledingen van alle 
types, binnen en buiten.
• Classificatie C2TE: 1,3 N/mm²
• GRIJS EN WIT

Verpakking:

ca 1,2 kg/m².Verbruik:

zak van 25 kg.

ADESILEX P9
Hoogwaardige lijmmortel op cementbasis zonder verticaal 
afglijden en met verlengde open tijd, voor het plaatsen van 
keramische tegels en natuursteen.
• Nieuwe Ultra White-formule
• Classificatie C2TE: 1,5 N/mm²

Verpakking:

2 tot 5 kg/m².Verbruik:

zak van de 25 kg
dozen van 4 x 5 kg.
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Lijmen

KERAFLEX EXTRA S1
Hoogwaardige vervormbare lijmmortel, gemakkelijk aan te brengen, 
met een verlengde open tijd, met een hoge overdrachtcapaciteit
en een zeer lage uitstoot van vluchtige organische stoffen.
Aanbevolen voor het verlijmen van grote tegels over grote 
vloeroppervlakken.
• Classificatie C2E S1 & C2TE S1: 2,3 N/mm²

Verpakking:

Mozaïek en kleine tegels: 2 kg/m²
Normaal formaat tegels: 2,5-3 kg/m²
Grootformaat tegels: 5 kg/m²

Verbruik:

– Wit : zak van 23 kg;
– Grijs : zak van 25 kg.

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
 EN 12004 

C2E S1

KERAFLEX MAXI S1
Hoogwaardige lijmmortel, zonder verticaal afglijden, uitgerust 
met Low Dust-technologie, langere open tijd, vervormbaar, voor 
het leggen van keramische tegels, in het bijzonder aangewezen 
voor het verlijmen van keramisch steengoed en grootformaat 
natuursteen (lijmdikte tot 15 mm).
• Classificatie C2TE S1: 2,6 N/mm²

Verpakking:

ca 1,2 kg/m².Verbruik:

– Wit : zak van 23 kg;
– Grijs : zak van 25 kg.

 
KERAFLEX VARIO S1
Verbeterde lijmmortel voor dunbed en medium bed, vervormbaar, 
met hydraulische uitharding en verlengde open tijd, voor
keramische tegels en natuursteen, vochtbestendig en niet 
onderhevig aan uitslag; kan ook als vloeimortel gebruikt worden.

• Classificatie C2E S1: 2,6 N/mm².
• GRIJS

Verpakking:

ca 1,2 kg/m².Verbruik:

zak van 25 kg.

NEW
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Lijmen

KERAQUICK MAXI S1
Vervormbare lijmmortel met hoge prestatie, snelle uitharding, 
thixotroop, lange open tijd, lage emissie van samengestelde
vluchtige organische stoffen. Speciaal aanbevolen voor steen, 
inclusief grootformaat tegels en dikbed, geschikt voor toepassing
in lagen tot 15 mm.

Verpakking:

environ 1,2 kg/m².Verbruik:

– Wit : zak van 23 kg;
– Grijs : zak van 25 kg.

ULTRAMASTIC III
Colle en pâte prête à l’emploi, à hautes perforformances, sans 
glissement vertical et à temps ouvert allongé, pour le collage du 
carrelage en sol et murs (épaisseur de la colle 5mm).

Verpakking:

– 1,5-2,5 kg/m² en mur;
– 3-4 kg/m² en sol.

Verbruik:

Fûts de 16 kg, 12 kg , 5 kg  et 1 kg.

Eéncomponent cementgebonden lichtgewicht lijmmortel met 
hoge prestaties, vervormbaar, zonder verticaal afglijden en met 
verlengde open tijd, uitgerust met Low Dust-technologie, biedt 
een zeer hoog rendement. Makkelijk aan te brengen met een 
spatel en zorgt voor een ideale lijmoverdracht op de rug van 
keramische en natuursteen tegels. Ideaal voor grootformaat 
tegels.
• Classificatie C2TE S1: 1,8 N/mm²
• GRIJS EN WIT
Verpakking:

0,8 kg/m².Verbruik:

zak van 15 kg.

ULTRALITE S1 Flex NEW

ULTRAMASTIC III
Colle en pâte prête à l’emploi, à hautes perforformances, sans 
glissement vertical et à temps ouvert allongé, pour le collage du 
carrelage en sol et murs (épaisseur de la colle 5mm).

Verpakking:

– 1,5-2,5 kg/m² en mur;
– 3-4 kg/m² en sol.

Verbruik:

Fûts de 16 kg, 12 kg , 5 kg  et 1 kg.

Eéncomponent cementgebonden lichtgewicht lijmmortel met 
zeer hoge prestaties, zeer vervormbaar, met verlengde open tijd, 
uitgerust met Low Dust-technologie. Eenvoudig aan te brengen 
met een spatel, zeer goede dubbele verlijming eigenschappen, 
voor keramische en stenen tegels en voor mozaïek, ideaal voor 
grote formaten.
• Classificatie C2E S2: 2,2 N/mm²
• GRIJS EN WIT

Verpakking:

0,8 kg/m².Verbruik:

zak van 15 kg.

ULTRALITE S2 Flex NEW
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ELASTORAPID
Tweecomponenten, vervormbare, snel afbindende en 
sneldrogende lijm, zonder verticaal afglijden, voor het verlijmen 
van tegels en natuursteen (lijmdikte tot 10 mm).

• Classificatie C2FTE S2: 2,5 N/mm²

Verpakking:

2,5-8 kg/m².Verbruik:

Kit (A 25 kg + B 6,25 kg).

Colles
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Producten voor natuursteen

MAPESTONE 2
Cementmortel voor het leggen van natuursteen en kunststeen 
tegels binnen en buiten, voor diktes van 8 tot 30mm.

Verpakking:

2 kg/m² per mm dikte.Verbruik:

zak van 25 kg.

MAPESTONE PFS 2 & KERACOLOR PPN
Kant-en-klare mortel voor het voegen van stenen vloeren, 
blootstellingsklasse XF4 & XS3, met hoge drukweerstand, 
bestand tegen dooizouten en vries/dooi cycli.

Verpakking:

afhankelijk van de breedte van de voegen en 
het tegelformaat

Verbruik:

zak van 25 kg.

Anthraciet

Grijs

Keracolor PPN
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VOEGEN
& KITTEN
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ULTRACOLOR PLUS
Hoge sterkte voegmortel, gemodificeerd met polymeren, anti-
uitbloeiingen, voor de realisatie van voegen tot 20 mm, snel 
uithardend en drogend, waterafstotend met DropEffect® en 
schimmelwerend met BioBlock®-technologie.
Verkrijgbaar in 40 kleuren.

Verpakking:

afhankelijk van de afmetingen van de voeg.Verbruik:

zakken van 23 kg, 4x5 kg et 8x2 kg in Alu-pack 
in functie van de kleur.

Voegen en kitten

KERACOLOR FF
Hoge sterkte voegmortel, gemodificeerd met polymeren, 
waterafstotend met DropEffect®, voor de realisatie van
voegen tot 6 mm breed. Verkrijgbaar in 14 kleuren.

Verpakking:

afhankelijk van de afmetingen van de voeg.Verbruik:

zakken van 5 kg en 25 kg.

MAPESIL AC

Verbruik:

Elastomere silicone afdichtingskit op azijnbasis, puur, zonder 
oplosmiddelen, schimmelbestendig, voor bewegingen tot 25%.
Verkrijgbaar in 40 kleuren + transparant.

Verpakking:

afhankelijk van de afmetingen van de voeg, 
3 ml per koker van 310 ml (doorsnede 10x10 mm)

Verbruik:

kokers van 310 ml.
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MAPEFLEX MS CRYSTAL
Zeer flexibele, transparante, elastische lijmkit, glashelder en 
overschilderbaar. UV-bestendig.

Verpakking:

afhankelijk van de afmetingen van de voeg, 
3 ml per koker van 310 ml (doorsnede 10x10 mm)

Verbruik:

kokers van 300 ml.

Voegen en kitten

MAPESIL LM

MAPEFLEX E-PU 21 SL
Tweecomponenten epoxy-polyurethaan afdichtingskit voor 
vloervoegen met minder dan 10% verlenging;
Te gebruiken met Mapecolor Paste kleurstof om andere kleuren 
te verkrijgen.

GRIS 113 

Eéncomponent geurarme afdichtingskit op siliconenbasis, 
schimmelbestendig, voor het voegen van tegels of natuursteen, 
voor bewegingen tot 25%.
Verkrijgbaar in 10 kleuren + transparant.

Verpakking:

Verpakking:

0,15 kg/m (doorsnede 10x10 mm).

afhankelijk van de afmetingen van de voeg, 
3 ml per koker van 310 ml (doorsnede 10x10 mm).

Verbruik:

Verbruik:

emmers van 5 kg.

kokers van 310 ml.



28

 

KERAPOXY CQ
Tweecomponenten, zuurbestendige epoxy mortel voor het 
realiseren van voegen, met BioBlock®-technologie. 
Makkelijk aan te brengen en te reinigen, ideaal voor het opvullen 
van voegen tussen keramische tegels en mozaïek.
Ook te gebruiken als lijm.
Verkrijgbaar in 17 kleuren.

Verpakking:

afhankelijk van de afmetingen van de voeg.Verbruik:

emmers van 3 kg en 10 kg.

Voegen en kitten

KERAPOXY
Tweecomponenten, zuurbestendige epoxymortel voor voegen 
met een minimale breedte van 3 mm. 
Kan ook worden gebruikt als kleefstof.

Verkrijgbaar in 17 kleuren.

Verpakking:

afhankelijk van de afmetingen van de voeg.Verbruik:

emmers van 2 kg, 5 kg en 10 kg.

KERAPOXY EASY DESIGN

Verpakking:

Verbruik:

Tweecomponenten epoxy voegmortel. Heel gemakkelijk om toe 
te passen en uiterst esthetisch.
Ook te gebruiken als hechtmortel.
Mogelijkheid om te combineren met Mapeglitter & Mapecolor 
Metallic.
Verkrijgbaar in 41 kleuren.

afhankelijk van de afmetingen van de voeg.

emmers van 3 kg.

NEW
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BETONHERSTELLING
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PLANITOP RASA & RIPARA R4
Structurele thixotrope vezelversterkte mortel, als reparatie- en 
egalisatiemiddel, toepasbaar in variabele diktes van 3 tot 40 mm,
in één enkele arbeidsgang.

Verpakking:

ca 1,7 kg/m²/mm dikte.Verbruik:

zak van 25 kg.

Réparation béton

MAPEFER 1K
Eéncomponent corrosiewerende mortel ter bescherming van 
metalen wapening.
Aanbrengen met een kwast in 2 lagen.

Verpakking:

100 g/m pour des armatures de 8 mm
200 g/m pour des armatures de 16 mm
(2 mm de produit appliqué).

Verbruik:

zak van 5 kg.

PLANITOP FAST 330

Verpakking:

Verbruik:

Op cement gebaseerde, snel uithardende, vezelversterkte mortel 
voor vloeren en wanden, binnen en buiten, 
aangebracht in laagdiktes van 3 tot 30 mm om de oneffenheden 
van de ondergrond glad te strijken.

ca 1,55 kg/m² per mm dikte.

zak van 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1
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WERKTUIGEN
& ACCESSOIRES 
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Werktuigen

Plaatsing van de afstandhouders
Verspreid de lijm en plaats de afstandhouder MapeLevel 

EasyWDG Spacer M onder de tegels langs alle vier de 

zijden.

MANCA  
RENDERING

Plaats de wiggen
Plaats de MapeLevel EasyWDG in de afstandsclip in de 

richting van de reeds geplaatste tegels en druk met

vingers totdat het gewenste niveau is bereikt.

Nivelleersysteem voor het plaatsen van tegels voor wanden en vloeren.

Mapelevel EasyWDG System is snel en gemakkelijk aan te brengen en 
garandeert een perfecte pasvorm en uitlijning van tegels.

Afstandhouders zijn verkrijgbaar in 7 verschillende maten voor voegen van 0,5 
tot 5 mm en zijn te herkennen aan hun verschillende kleuren, afhankelijk van de 
gewenste maat.

Mapelevel EasyWDG System

PRODUCT  (MM) CODE VERPAKKING

MapeLevel EasyWDG 8100112
Doos met

12 zakjes x 100 st

MapeLevel EasyWDG 
Spacer M

0.5 8100214

Doos met
14 zakjes x 250 st

1 8100514

1.5 8100614

2 8100714

3 8100814

4 8100914

5 8101014

MapeLevel EasyWDG
Pushing-Pliers 8100315

Doos van
15 st

Kit MapeLevel
EasyWDG System 2 mm 8100401

Emmer met
150 wiggen +

150 
afstandhouders
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PLAATSINGS-
SYSTEMEN
MAPEI
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this system makes it 
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ce système contribue à 
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points

dekvloer
Topcem Pronto

kit
Mapesil AC

keramiek

waterdichtingsproduct
(2 lagen)   Mapegum WPS

voegmiddel
Kerapoxy

lijm
Keraflex EN 12004

kit
Mapesil AC

voegmiddel
Keracolor FF

gipscarton platen

keramiek

waterdichtingsproduct
(2 lagen)  Mapegum WPS

rubberband
Mapeband PE120

lijm
Keraflex

beton ondergrond

scheidingslaag

Systeem voor het waterdicht maken en aanbrengen van 
keramiek op bestaanden vloeren in douche cabines, 
badkamers en kleedkamers 

4 5
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questo sistema può contribuire 
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this system makes it 
possible to obtain

ce système contribue à 
l’obtention de 

points

lijm
Ultralite S2

beton

keramiek

dekvloer
Topcem Pronto

waterdichingsmiddel
(2 lagen)  Mapelastic Turbo

rubberband
Mapeband

non-woven polypropyleen
Mapetex Sel

kit
Mapeflex PU45
voegmiddel
Ultracolor Plus
graniet

vochtwerende laag

lijm
Keraflex Maxi S1

voegmiddel
Ultracolor Plus

EN 1504-2

EN 12004

EN 12004

Systeem voor het waterdicht maken en aanbrengen van 
keramiek op terrassen en plattendaken

4 4

Systeem voor het waterdicht maken en aanbrengen van 
keramiek op terrassen en platte daken.
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voorstrijkmiddel
Eco Prim Grip

rubberband
Mapeband

voorstrijkmiddel
Eco Prim Grip

ondergrond
Planitop Fast 330

constructie van gewapend beton

waterdichtingsmiddel
(2 lagen) Mapelastic Smart

non-woven polypropyleen
Mapetex Sel

glasmozaïek

lijm
Adesilex P10 + Isolastic

voegmiddel
Kerapoxy Design

ondergrond
Planitop Fast 330

EN 1504-2

EN 12004

EN 1504-2

EN 1504-2

EN 12004
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Systeem voor het waterdicht maken en aanbrengen van 
keramiek en glasmozaïek in nieuwe zwembaden

3 5
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Système pour l'imperméabilisation et la pose de carrelage 
dans les piscines neuves

Mapeband

Topcem Pronto

Mapenet 150

Mapelastic Smart

Elastorapid

Mapesil AC

Kerapoxy CQ
Mapelastic Smart

Planitop Fast 330

Systeem voor het waterdicht maken en aanbrengen van 
tegels in nieuwe zwembaden
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Système durable pour protéger et réparer les balcons avec  
une finition élastomère

feuille en zinc autocollante
Mapeshield E 25

mastic et colle polyuréthane
Mapeflex PU45

peinture élastique, protectrice et décorative
Elastocolor Pittura

mortier de ciment élastique de protection
 Mapelastic Smart

mortier de ciment thixotrope,
renforcé de fibres, pour les travaux de réparation et de ragréage

Planitop Rasa & Ripara

2 2
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this system makes it 
possible to obtain

ce système contribue à 
l’obtention de 

points

Système durable pour protéger et réparer les balcons avec  
une finition élastomère

zelfklevend blad in zink
Mapeshield E 25

kit
Mapeflex PU45

Beschermende elastomere verf
Elastocolor Pittura

Waterdichtende cementmortel
 Mapelastic Smart

Herstelmortel

Planitop Rasa & Ripara

2 2

Duurzaam systeem voor het bescherming en hersteling van 
balkons met een elastomere afwerking
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Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be
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