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Η δημιουργία των σωστών συνθηκών ευεξίας είναι ένας από τους στόχους 
του σύγχρονου τρόπου ζωής, στον οποίο οι μελετητές απαντούν με 
διαρκώς πιο εξελιγμένες λύσεις που μπορούν να προσφέρουν συνθήκες 
ηρεμίας, ασφάλειας και γαλήνης. Η δημιουργία της αίσθησης ηρεμίας 
και θετικού κλίματος είναι ακόμη πιο σημαντική σε χώρους οι οποίοι, 
λόγω προορισμού, πρέπει να ανταποκρίνονται στο δύσκολο έργο της 
μείωσης του θορύβου και της αύξησης του επιπέδου άνεσης. 
Στο θέμα αυτό, η MAPEI απέδιδε ανέκαθεν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την έρευνα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το νέο σύστημα δαπέδων 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM για την κατασκευή συνεχών δαπέδων 
με πολύ υψηλή άνεση στην κίνηση πεζών και ικανότητα μείωσης των 
θορύβων. 
Το σύστημα διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, επιτρέπει την 
ταχεία εφαρμογή, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως δάπεδο στο 
εσωτερικό υφιστάμενων κτηρίων όσο και σε νέες κατασκευές. 

Creating the right state of well-being is one of the aims of a 
contemporary lifestyle and designers are meeting the challenge by 
proposing state-of-the-art solutions that have the capacity to promote 
serenity, tranquillity and concentration. Conveying a constant feeling 
of serenity and positivity is even more important in those rooms and 
areas which, for their very nature, have the arduous task of reducing 
noise levels and creating a more welcome feeling.
For a number of years MAPEI has been studying these themes 
through specific research programmes, resulting in the new 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM, a flooring concept dedicated 
to the creation of seamless flooring characterised by an extremely 
high level of comfort underfoot that also helps reduce noise levels.
Available in a wide variety of colours, this quick and easy-to-
install system may be used to make floors either in existing or  
new buildings.



Η εξαιρετική του αισθητική και τα χαρακτηριστικά 
ηχοαπορροφητικότητας του MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM, 
σε συνδυασμό με τη μεγάλη αντοχή στον χρόνο και την ευκολία 
καθαρισμού, καθιστούν το σύστημα ιδανικό για γραφεία, 
καταστήματα, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, κέντρα ευεξίας, 
ιατρικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης, βιβλιοθήκες και 
χώρους πολλαπλών χρήσεων. Λαμβανομένου ωστόσο υπόψη 
ότι το πρόβλημα του θορύβου γίνεται ολοένα και πιο έντονο σε 
κάθε είδος κτηρίου, το MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί επίσης σε χώρους φιλοξενίας και ιδιωτικές 
κατοικίες.
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ΧΡΉΣΕΙΣ
AREAS OF USE

• ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
• ΣΧΟΛΕΙΑ
• ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΕΞΙΑΣ
• ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
• ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
• ΓΡΑΦΕΙΑ
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
• ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ
• ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
• ΙΑΤΡΕΙΑ
• ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
• ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
• ΜΟΥΣΕΙΑ 
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
• ΕΚΘΕΣΕΙΣ

The beautiful finish and excellent soundproofing properties of 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM, together with its durability and 
ease of cleaning, make this system the ideal choice for offices, 
shops, schools, infant schools, wellness centres, medical and 
rehabilitation centres, libraries and multi-functional spaces. 
However, since noise is an increasingly common problem in 
every type of building, MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM is also 
an appreciated solution for rooms and areas in domestic and 
private settings.

• INFANT SCHOOLS
• SCHOOLS
• WELLNESS CENTRES
• GYMNASIUMS
• APARTMENTS
• CARE HOMES
• OFFICES
• SHOPS
• LIBRARIES
• AUDITORIUMS
• WAITING ROOMS
• DOCTORS’ SURGERIES
• PRIVATE STUDIOS
• NURSERIES
• MUSEUMS 
• HOSPITALS
• SHOWROOMS
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ΚΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ  
ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΚΑΛΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ 
ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
ADVANTAGES
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Σε όλους τους διαθέσιμους τύπους 
προϊόντος, το MAPEFLOOR COMFORT 
SYSTEM χαρακτηρίζεται από μια 
σειρά ιδιοτήτων που το καθιστούν μια 
ιδιαίτερα αποτελεσματική, αξιόπιστη και 
πλεονεκτική λύση.

GOOD REDUCTION 
IN THE 
TRANSMISSION 
OF NOISE

GOOD LEVEL OF 
SOUNDPROOFING 
AGAINST NOISE FROM 
FOOTSTEPS

EXCELLENT 
LEVEL OF 
COMFORT 
UNDERFOOT

All products used in the 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM 
are characterised by a series of 
properties that make this such a 
particularly effective, reliable and 
advantageous solution.



ΛΕΙΟ ΚΑΙ  
ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΥΣ
(ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ 
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)

ΧΑΜΗΛΗ  
ΕΚΠΟΜΠΗ VOC 
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ

ΕΥΚΟΛΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
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SMOOTH AND 
ELASTIC

HIGHLY 
ATTRACTIVE 
PATTERNS AND 
FINISHES

NO JOINTS
(APART FROM 
EXPANSION JOINTS IN 
THE SUBSTRATE)

LOW VOC EMISSIONS 
IN INTERNAL 
ENVIRONMENTS

EASY TO CLEAN 
AND MAINTAIN

RESISTANT 
TO UV RAYS
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ΑΡΜΟΝΙΚΟ
HARMONIC

ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΥΣ
(ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ 
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)

Η αισθητική αρμονία των δαπέδων που κατασκευάζονται με MAPEFLOOR COMFORT 
SYSTEM αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. 
Ιδιαίτερα ελκυστική είναι η όψη της συνεχούς επιφάνειας, χωρίς αρμούς, διακοπές και 
συνδέσεις. Η μεγάλη χρωματική ποικιλία επιτρέπει την ανάδειξη κάθε διακοσμητικής 
λύσης και αισθητικής επιλογής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

NO JOINTS
(APART FROM 
EXPANSION JOINTS 
IN THE SUBSTRATE)

The harmonious pattern and finish of flooring made with MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM 
is a reference point for contemporary internal architecture. A feature that is particularly 
appreciated is the seamless effect it creates to form surfaces with no joints, gaps or 
grouts. The vast range of colours on offer means that any type of furniture or choice in 
style will be enhanced to the full.

HIGHLY 
ATTRACTIVE 
PATTERNS 
AND FINISHES
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ΑΘΟΡΥΒΟ
SILENT

ΚΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ  
ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΚΑΛΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ 
ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM συμβάλλουν δραστικά 
στην εξάλειψη των θορύβων από την κίνηση πεζών, δημιουργώντας τις καλύτερες συνθήκες 
άνεσης σε χώρους όπως βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια και κέντρα ερευνών, όπου οι συνθήκες 
ηρεμίας και πνευματικής συγκέντρωσης είναι απαραίτητα στοιχεία.

GOOD REDUCTION 
IN THE 
TRANSMISSION 
OF NOISE

GOOD LEVEL 
OF SOUNDPROOFING 
AGAINST NOISE FROM 
FOOTSTEPS

The distinctive characteristics of MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM play an active part in 
eliminating noise from footsteps and create the most favourable, liveable conditions in 
areas such as libraries, universities and research institutes, where silence and the ability 
to concentrate are particularly important.
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ΑΝΕΤΟ
COMFORTABLE

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ VOC 
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ

ΕΥΚΟΛΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το σύστημα MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM ανταποκρίνεται πλήρως στη φιλοσοφία της 
MAPEI που στοχεύει σε λύσεις απόλυτα ασφαλείς για τους ανθρώπους και το περιβάλλον: 
από τη χαμηλή εκπομπή VOC έως την ευκολία καθαρισμού. Ποιοτικές επιλογές που 
ενισχύουν την ευεξία και καθιστούν πιο εύκολη τη συντήρηση των δαπέδων με τις 
καλύτερες συνθήκες υγιεινής και αισθητικού αποτελέσματος.

11

LOW VOC 
EMISSIONS 
IN INTERNAL 
ENVIRONMENTS

EASY TO CLEAN 
AND MAINTAIN

The MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM is a prime example of the MAPEI philosophy which 
aims at proposing completely safe solutions for mankind and the environment: from low 
emissions of VOC to ease of cleaning. Quality choices that promote wellbeing and which 
also make it easier to maintain the beauty and hygiene of flooring over the years.
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ

ΛΕΙΟ ΚΑΙ  
ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΕΣ
SAFE

ΤΟ MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM καθορίζει την ιδανική ελαστικότητα των επιφανειών, 
ακόμη και σε συνθήκες πυκνής και έντονης κίνησης πεζών, όπως σε παιδικούς σταθμούς 
και κέντρα ψυχαγωγίας. Το δάπεδο απορροφά τις πιέσεις και βοηθά τη φυσιολογία των 
κάτω άκρων, προστατεύοντας επίσης από τριβές και εκδορές "κατά το παιχνίδι των 
παιδιών ή κατά την σωματικής τους άσκηση."

EXCELLENT 
LEVEL OF 
COMFORT 
UNDERFOOT

SMOOTH AND 
ELASTIC

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM gives surfaces an ideal degree of elasticity, even 
in areas with frequent, intense foot traffic, such as infant schools and play centres. 
The flooring absorbs the pressure from each step to help protect the lower limbs 
and helps prevent babies and children scratching or grazing their skin when playing 
or carrying out physical exercise.
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Συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά αντοχής και ελαστικότητας με το κομψό αισθητικό 
αποτέλεσμα, το MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM είναι ιδανικό για επαγγελματικά 
γραφεία, ρεσεψιόν και αίθουσες συναυλιών, όπου πρέπει να συνδυάζεται η 
λειτουργικότητα με την κομψότητα. Ένα δάπεδο ικανό να αναδείξει οποιονδήποτε χώρο. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
FUNCTIONAL

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

By offering strength and elasticity combined with an attractive, high quality finish, 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM is the ideal solution for professional studios, receptions 
and auditoriums, where a combination of functionality and elegance are a must. 
Flooring with the ability to make a statement of any setting.

HIGHLY 
ATTRACTIVE 
PATTERNS AND 
FINISHES RESISTANT

TO UV RAYS
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PRIMER SN + επίπαση με QUARTZ 0,5
PRIMER SN + broadcast with QUARTZ 0.5

Αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική αλειφατική ρητίνη MAPEFLOOR PU 461
Self-levelling polyurethane aliphatic coating MAPEFLOOR PU 461

Τελική αλειφατική διαφανής πολυουρεθανική στρώση MAPEFLOOR FINISH 58 W.
Transparent aliphatic polyurethane top-coat MAPEFLOOR FINISH 58 W

2 MM

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL

1

2

3

4

2 MM

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR

1

2

3

4

Υπόστρωμα
Substrate

PRIMER SN + επίπαση με QUARTZ 0,5
PRIMER SN + broadcast with QUARTZ 0.5

Αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική αρωματική ρητίνη MAPEFLOOR PU 460
Self-levelling polyurethane aromatic coating MAPEFLOOR PU 460

Τελική αλειφατική έγχρωμη πολυουρεθανική στρώση MAPEFLOOR FINISH 58 W.
Coloured aliphatic polyurethane top-coat MAPEFLOOR FINISH 58 W

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
PRODUCTS
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ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ 2 mm

Υπόστρωμα
Substrate

SELF-LEVELLING, ELASTIC, UV-RESISTANT, POLYURETHANE RESIN-BASED COATING SYSTEM, FOR FLOOR 
IN CIVIL ENVIRONMENTS; TOTAL THICKNESS 2 mm



1

2

3

4

5

6

6 MM

1

2

5

3

6

4

Υπόστρωμα
Substrate

Εξομάλυνση του ηχομονωτικού φύλλου με MAPEFLOOR PORE FILLER
Skim-coat of the rubber mat with MAPEFLOOR PORE FILLER

Αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική αρωματική ρητίνη MAPEFLOOR PU 460
Self-levelling polyurethane aromatic coating MAPEFLOOR PU 460

Τελική αλειφατική έγχρωμη πολυουρεθανική στρώση MAPEFLOOR FINISH 58 W.
Coloured aliphatic polyurethane top-coat MAPEFLOOR FINISH 58 W

Ηχομονωτικό φύλλο από καουτσούκ MAPECOMFORT FL
Rubber mat MAPECOMFORT FL

1

2

3

4

5

6

1

2

5

3

6

4

Υπόστρωμα
Substrate

Συγκόλληση του MAPECOMFORT FL με MAPEFLOOR PORE FILLER
Bonding of the rubber mat MAPECOMFORT FL with MAPEFLOOR PORE FILLER

Εξομάλυνση του ηχομονωτικού φύλλου με MAPEFLOOR PORE FILLER
Skim-coat of the rubber mat with MAPEFLOOR PORE FILLER

Αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική αλειφατική ρητίνη MAPEFLOOR PU 461
Self-levelling polyurethane aliphatic coating MAPEFLOOR PU 461

Τελική αλειφατική διαφανής πολυουρεθανική στρώση MAPEFLOOR FINISH 58 W.
Transparent aliphatic polyurethane top-coat MAPEFLOOR FINISH 58 W

Ηχομονωτικό φύλλο από καουτσούκ MAPECOMFORT FL
Rubber mat MAPECOMFORT FL

6 MM

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X
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ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ 6 mm

Συγκόλληση του MAPECOMFORT FL με MAPEFLOOR PORE FILLER
Bonding of the rubber mat MAPECOMFORT FL with MAPEFLOOR PORE FILLER

SELF-LEVELLING, ELASTIC, UV-RESISTANT, POLYURETHANE RESIN-BASED COATING SYSTEM, FOR FLOOR 
IN CIVIL ENVIRONMENTS; TOTAL THICKNESS 6 mm
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
PRODUCTS

PRIMER SN
• Καλή ικανότητα εμποτισμού σε υποστρώματα ποικίλης φύσεως.
• Ευκολία χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ακόμη και σε υποστρώματα με μέτρια υγρασία.
• Εξαιρετικά χαρακτηριστικά σφράγισης πόρων σε απορροφητικά υποστρώματα που διασφαλίζουν το τέλειο 

σφράγισμα των μικροπόρων.
• Με την κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξομάλυνση στα στάδια προετοιμασίας του 

υποστρώματος.

• Good impregnation capacity on various types of substrates.
• Easy to apply; may be used to great effect even on moderately damp substrates.
• Excellent filler for absorbent substrates; guarantees excellent sealing of micro-pores.
• When prepared appropriately it may be used to smooth over and even out surfaces during substrate preparation work.

QUARTZ 0,5
• Διπλή χρήση: κατά την προετοιμασία του PRIMER SN για να διασφαλίζεται η ομοιομορφία του 

εφαρμοζόμενου πάχους και για επιφανειακή επίπαση που διασφαλίζει την πρόσφυση της επόμενης 
στρώσης.

• Dual purpose: may be added to PRIMER SN to guarantee the layer has an even thickness during application and for 
broadcasting surfaces to ensure good adhesion of the next layer of coating.

MAPEFLOOR PORE FILLER
• Διπλό αποτέλεσμα με ένα μόνο προϊόν: κόλλα και σφραγιστικό πόρων για το φύλλο MAPECOMFORT FL.
• Εφαρμόζεται εύκολα με κοινή οδοντωτή σπάτουλα (ως κόλλα) και με λεία σπάτουλα (ως εξομαλυντικό).
• Υψηλή ικανότητα πρόσφυσης.
• Απουσία συρρίκνωσης κατά τη σκλήρυνση και τελική ελαστικότητα κατάλληλη για τα συστήματα 

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X και MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X.

• Two functions with a single product: adhesive and filler for MAPECOMFORT FL mat.
• Easy to apply; use a notched trowel when applied as adhesive or a smooth trowel when used as scratch coat.
• High adhesion strength.
• No shrinkage during hardening and final elasticity compatible with the deformability rates of MAPEFLOOR COMFORT 

SYSTEM AR/X and MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X systems.

MAPECOMFORT FL
• Προσδίδει υψηλή άνεση στην κίνηση των πεζών στα δάπεδα με τελείωμα από MAPEFLOOR COMFORT 

SYSTEM AR/X και MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X.
• Με τη χρήση του επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του θορύβου και περιορισμός της μετάδοσής του.

• Gives MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X and MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X flooring a high level of 
comfort underfoot.

• The use of this products leads to good noise reduction and a reduction in the transmission of noise.
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MAPEFLOOR PU 461
• Ανθεκτικό στην κίνηση των πεζών και σε ήπιες προσβολές από χημικά.
• Σε συνδυασμό με το φύλλο κόκκων καουτσούκ MAPECOMFORT FL σχηματίζονται τελικές στρώσεις με υψηλή 

άνεση στην κίνηση των πεζών, μείωση του θορύβου και περιορισμό της μετάδοσής του.
• Χαμηλή εκπομπή VOC και ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV.
• Αυτοεπιπεδούμενο προϊόν με εύκολη εφαρμογή.
• Διατίθεται σε πλήθος χρωμάτων.
• Μπορεί να συνδυαστεί με έγχρωμα chips και flakes για αναρίθμητα αισθητικά αποτελέσματα.

• Resistant to foot traffic and slightly aggressive chemicals.
• When used in combination with MAPECOMFORT FL granulated rubber mat, floors are characterised by their high 

level of comfort underfoot, good noise reduction properties and less noise transmission.
• Low emission of VOC and resistant to UV light.
• Easy to apply when used as a self-levelling compound.
• Available in a wide range of colours.
• May be used in combination with coloured chips and flakes to create an infinite variety of patterns and surface 

finishes.

MAPEFLOOR FINISH 58 W
• Υψηλή αντοχή στη φθορά και στη χάραξη.
• Περιορίζει την πρόσφυση της βρωμιάς και διευκολύνει τον καθαρισμό και τη συντήρηση της επένδυσης.
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ στην υπεριώδη ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει.
• Άοσμο, κατάλληλο για χρήση σε κλειστούς χώρους.
• Διατίθεται σε διαφανή (για MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL και MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X) και 

έγχρωμη έκδοση (για MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR και MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X).

• High resistance to wear and scratches.
• Combats dirt pick-up and makes routing cleaning and maintenance operations of the coating easier.
• Resistant to UV light and does not yellow.
• Odourless; may be used in closed environments.
• Available in a transparent version (for MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL and MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X) 

and in various colours (for MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR and MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X).

MAPEFLOOR PU 460
• Ανθεκτικό στην κίνηση των πεζών και σε ήπιες προσβολές από χημικά.
• Σε συνδυασμό με το φύλλο κόκκων καουτσούκ MAPECOMFORT FL σχηματίζονται τελικές στρώσεις με υψηλή 

άνεση στην κίνηση των πεζών, μείωση του θορύβου και περιορισμό της μετάδοσής του.
• Χαμηλή εκπομπή VOC.
• Αυτοεπιπεδούμενο προϊόν με εύκολη εφαρμογή.
• Διατίθεται σε πλήθος χρωμάτων.

• Resistant to foot traffic and slightly aggressive chemicals.
• When used in combination with MAPECOMFORT FL granulated rubber mat, floors are characterised by their high 

level of comfort underfoot, good noise reduction properties and less noise transmission.
• Low emission of VOC.
• Easy to apply when used as a self-levelling compound.
• Available in a wide range of colours.



LEED V4: Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σήμερα, η μελέτη και η κατασκευή κτηρίων που μπορούν να περιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι μια προτεραιότητα που γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική. 
Οι κλιματικές αλλαγές οδήγησαν στην αύξηση του ενδιαφέροντος ακόμα και στα οικοδομικά υλικά για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, με χαμηλές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και χαμηλές εκπομπές VOC. Προϊόντα που συνοδεύονται από διαφανείς πληροφορίες και πιστοποιημένες επιδόσεις.
Αυτό γιατί η χρήση κατάλληλων προϊόντων επιτρέπει την πιστοποίηση των κατασκευών. Μία από τις σημαντικότερες πιστοποιήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 
ασφαλώς η πιστοποίηση LEED. Από τον Οκτώβριο του 2016, η αμερικανική GBC έχει εκδώσει μια νέα έκδοση αυτού του πρωτοκόλλου για τη μελέτη και την κατασκευή 
φιλικών προς το περιβάλλον κτηρίων, η οποία ισχύει για όλο τον κόσμο: πρόκειται για την έκδοση LEED V4. Η Mapei πιστεύει στη σημασία των υπεύθυνων και 
φιλικών προς το περιβάλλον κατασκευών και, για τον λόγο αυτό, έχει μελετήσει προϊόντα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων. Το 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM είναι ασφαλώς ένα από αυτά και, με τα χαρακτηριστικά του, μπορεί να συμβάλλει στην απόκτηση σημαντικών πιστώσεων βάσει του 
πρωτοκόλλου LEED V4.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Για την προστασία του πλανήτη, η EPD (Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος) είναι εξαιρετικά σημαντική για τα οικοδομικά υλικά, καθώς πιστοποιεί τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
Οι δηλώσεις EPD εκπονούνται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως τα ISO 14025 και EN 15804 που πιστοποιούνται από τρίτους οργανισμούς. 
Το νέο πρωτόκολλο LEED V4 επιβραβεύει προϊόντα με EPD στην πίστωση "Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations". 
Τα υλικά του συστήματος MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM διαθέτουν όλα “πιστοποίηση EPD” που χορηγεί η FEICA (Ευρωπαϊκή Ένωση για Κόλλες και Σφραγιστικά). 
Το περιεχόμενο αυτών των EPD εξαρτάται από τη χημική σύνθεση και καλύπτει όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν σε συγκεκριμένο εύρος σύνθεσης και εφαρμογών. 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Προστασία των ανθρώπων σε μια κατοικία σημαίνει και διασφάλιση καλής ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό ενός κτηρίου. Τα οικοδομικά προϊόντα επηρεάζουν 
σημαντικά τον αέρα του εσωτερικού χώρου και, για τον λόγο αυτό, η Mapei έχει αναπτύξει προϊόντα με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων. 
Όλα τα προϊόντα του συστήματος MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM ανταποκρίνονται στην πίστωση “Low Emitting Materials” για την πιστοποίηση LEED V4, τόσο 
από άποψη εκπομπής VOC (κατά το πρότυπο ISO 16000 στους θαλάμους συνθηκών περιβάλλοντος που διαθέτει το εργαστήριο R&D της Mapei), όσο και από άποψη 
περιεκτικότητας VOC, σύμφωνα με τους αμερικανικούς κανονισμούς SCAQMD Rule 11668 και Rule 1113.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΉΤΑ
SUSTAINABILITY
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LEED V4: CERTIFICATION FOR THE GREEN BUILDING INDUSTRY
Nowadays, designing and constructing buildings that have a limited impact on the environment is an increasingly important priority.
Climate change has also led to the building industry showing greater interest in eco-sustainable products, that is, products with a low impact on the environment and with 
low VOC emissions, and a demand for more transparent, clear information and verified performance characteristics.
This is also because, having the right materials, means you are in a position to certify your building work.
One of the most important certification regimes at a global level is the LEED protocol. In October 2016, the USGBC released a new version of their protocol covering the 
design and construction of eco-sustainable buildings, which is valid all around the world: LEED V4.
Mapei firmly believes that building responsibly according to eco-sustainable principles is extremely important, which is why they have developed products that help 
safeguard both the environment and people. MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM is undoubtedly one of these products and, thanks to its characteristics.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS
As far as protecting our planet is concerned, a particularly important feature of building materials are EPD’s (Environmental Product Declarations), documents which indicate 
the effect products have on the environment over their entire life cycle. EPD’s are written in compliance with international standards, such as ISO 14025 and EN 15804, 
and are certified by independent bodies.The new LEED V4 protocol grants awards to products covered by an EDP in the “Building Product Disclosure and Optimization - 
Environmental Product Declarations” credit section.
All the materials in the MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM are covered by “model EPD’s”, issued by FEICA (the European Adhesives and Sealants Association): 
these EPD’s are structured according to chemical composition and cover all products that fall within a certain range of formulations and applications.

A BETTER AIR QUALITY
Safeguarding the end user, that is, the actual inhabitants of buildings, means guaranteeing a high level of quality for the air we breathe in our homes. Building products have 
a significant effect on the quality of indoor air, which is why Mapei has developed products with very low emission levels of volatile organic compounds.
All the products that make up the MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM comply with the “Low Emitting Materials” credit for both VOC emissions, having been evaluated 
according to ISO 16000 in the environmental simulation chambers in our R&D laboratories, and for their VOC content, in compliance with the American regulations 
SCAQMD Rule 11668 and Rule 1113.



Ή MAPEI ΔΉΛΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΉΣ

MAPEI AND THE ENVIRONMENTAL 
IMPACTS OF THEIR PRODUCTS

The International EPD® System
www.environdec.com
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