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MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE 

ALL WEATHER CONDITIONS

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 

PROFESSIONAL USE

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN BEDOLGOZHATÓ 

LOW TEMPERATURE INSTALLATION

FUTBALL 

FOOTBALL

TÁJÉPÍTÉSZET 

LANDSCAPING

MULTISPORT 

MULTISPORT

SZŐNYEGEZETT FELÜLETEK 

MAT LAY SURFACES

ATLÉTIKA 

ATHLETICS

JELMAGYARÁZAT - ICON KEY

KÖNNYŰ HASZNÁLAT 

EASY TO USE
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Ara Pacis múzeum - Róma, Olaszország
Ara Pacis museum - Rome, Italy

Top Golf - Katy Texas, USA 
Top Golf - Katy Texas, USA



Heineken Jammin’ Fesztivál - Milánó, Olaszország 
Heineken Jammin’ Festival - Milan, Italy

E
G

YK
O

M
P

O
N

E
N

SŰ
O

N
E-

C
O

M
PO

N
EN

T



4

KISZERELÉS

7 vagy 15 kg-os vödör, 600 ml-es 
alumínium lágy kartusok  
(20 db-os dobozok) 

PACKAGING

7 or 15 kg drums,  
600 ml aluminum  
soft cartridges  
(20 pieces each box)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

• Felhasználásra kész.
• Részmennyiségek felhasználhatók.
• Kis sűrűség (nagy fedőképesség).
• Nagy rugalmasság még alacsony hőmérsékleten is.
• Akár nedves aljzatokra is használható.

PRODUCT PROPERTIES

•  Ready-to-use.
•  Possible partial use.
•  Low density (high coverage).
•  High elasticity, even at low temperatures.
•  Possible use even over damp substrates.

LEÍRÁS 

Egykomponensű, poliuretán, nedvességre  
megkötő ragasztó legújabb generációs műfű 
ragasztásához.

DESCRIPTION 

One-component polyurethane moisture-curing 
adhesive for bonding last generation synthetic grass.

Ultrabond Turf PU 1K
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KISZERELÉS

300 ml-es kartusok
(12 db-os dobozok) 

PACKAGING

300 ml cartridges  
(12 pieces each box)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Felhasználásra kész.
•  Részmennyiségek felhasználhatók.
•  Testreszabott sportburkolatok fektetéséhez.
•  Beállított viszkozitás a jobb bordaállékonyság 

érdekében.
•  Kiváló szakító- és nyírószilárdság.

PRODUCT PROPERTIES

•  Ready-to-use.
•  Possible partial use. 
•  Tailor-made for sports surface installations. 
•  Adjusted viscosity for better ridge-holding. 
•  Superior tensile and shear strength.

LEÍRÁS 

Egykomponensű, poliuretán, nedvességre  
megkötő, felhasználásra kész ragasztó műfű  
burkolatok javításához.

DESCRIPTION 

One component, polyurethane moisture-curing  
ready-to-use adhesive for repairing artificial  
turf surfaces.

Ultrabond Turf Repair



6

KISZERELÉS

7 vagy 15 kg-os vödör 

PACKAGING

7 kg or 15 kg drums

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Felhasználásra kész.
•  Részmennyiségek felhasználhatók.
•  Alacsony sűrűség (nagy fedőképesség).
•  Nagy rugalmasság még alacsony 

hőmérsékleten is.
•  Akár nedves aljzatokra is használható.

PRODUCT PROPERTIES

•  Ready-to-use.
•  Possible partial use.
•  Low density (high coverage).
•  High elasticity even at low temperatures.
•  Possible use over damp substrates.

LEÍRÁS 

Egykomponensű, poliuretán, nedvességre megkötő 
ragasztó műfű sport- és szabadidős burkolatok 
ragasztásához.

DESCRIPTION 

One-component polyurethane moisture-curing 
adhesive for bonding synthetic grass sports  
and leisure surfaces.

Ultrabond Turf PU 1K LC
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KISZERELÉS

300 ml-es kartus
(12 db dobozonként) 

PACKAGING

300 ml cartridges  
(12 pieces each box)

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Felhasználásra kész.
•  Részmennyiségek felhasználhatók.
•  Magas szakító- és nyírószilárdság.
•  Izocianát-mentes.

PRODUCT PROPERTIES

•  Ready-to-use.
•  Possible partial use.
•  High tensile and shear strength.
•  Isocianate-free.

LEÍRÁS 

Egykomponensű, felhasználásra kész,  
szilanizált ragasztó tájépítészeti burkolatok  
fektetéséhez.

DESCRIPTION 

One-component, ready-to-use, silane  
adhesive for landscaping floor installations.

Ultrabond Turf LS 



Rodolfo Squinzi sportközpont - Mediglia - Milánó, Olaszország
Rodolfo Squinzi sport center - Mediglia - Milan, Italy

Franciacorta autodromes - Brescia, Olaszország
Franciacorta autodromes - Brescia, Italy



U.C. Albinoleffe pitch - Zanica (Bergamo), Olaszország
U.C. Albinoleffe pitch - Zanica (Bergamo), Italy
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KISZERELÉS

15 kg-os vödör.
Zöld színben elérhető. 

PACKAGING

15 kg drums.  
Available in green.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Gyorskötő még alacsony hőmérséklet és alacsony 
páratartalom esetén is.

•  Nagyon alacsony kibocsátású  (EC1 Plus).
•  Bedolgozási hőmérséklet  0-35°C.
•  Bármely időjárás esetén használható.
•  Nagymértékű rugalmasság.

PRODUCT PROPERTIES

•  Fast setting, even at low temperatures  
and low humidity.

•  Very low emissions (EC1 Plus).
•  Application temperature 0 ÷ 35°C.
•  Usable in any weather condition.
•  High elasticity.

LEÍRÁS 

Kétkomponensű, poliuretán ragasztó műfű tekercsek 
közötti illesztőszalagok ragasztásához.

DESCRIPTION 

Two-component, polyurethane adhesive for bonding 
seaming tapes between rolls of synthetic grass.

Ultrabond Turf PU 2K

MINŐSÍTÉSEK
CERTIFICATIONS
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KISZERELÉS

15 és 5 kg-os vödör.
Zöld színben elérhető.
Kérésre fehérben és vörösben is.

PACKAGING

15 and 5 kg drums.  
Available in green.  
Upon request, in white and red.

LEÍRÁS 

Oldószer- és vízmentes kétkomponensű  
poliuretán ragasztó szintetikus műfű tekercsek  
közötti illesztőszalagok ragasztásához.
Kapható Ultrabond Turf 2 Stars mérsékelt  
éghajlatra és Ultrabond Turf 2 Stars/W alacsony 
hőmérsékletre.

DESCRIPTION 

Solvent and water free two-component,  
polyurethane adhesive for bonding seaming  
tapes between rolls of synthetic grass. 
Available as Ultrabond Turf 2 Stars,  
for mild climate and Ultrabond Turf 2 Stars/W  
for low temperatures.

Ultrabond Turf 2 Stars | Ultrabond Turf 2 Stars/W

MINŐSÍTÉSEK
CERTIFICATIONS

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Gyorskötő még alacsony hőmérsékleten is.
•  Gyorskötő még alacsony páratartalmon is.
•  Nagyon alacsony kibocsátású (EC1 Plus).
•  Bedolgozási hőmérséklet
    0-35°C (Ultrabond Turf 2 Stars)
    0-25°C (Ultrabond Turf 2 Stars/W)
•  Bármely időjárás esetén használható.

PRODUCT PROPERTIES

•  Fast setting, even at low temperatures. 
•  Fast setting, even at low humidity. 
•  Very low emissions (EC1 Plus).
•  Application temperature  

0 ÷ 35°C (Ultrabond Turf 2 Stars) 
0 ÷ 25°C (Ultrabond Turf 2 Stars/W) 

•  Usable in any weather condition.
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KISZERELÉS

15 és 5 kg-os vödör.  
Zöld színben elérhető. 

PACKAGING

15 and 5 kg drums. 
Available in green.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Gyorskötő még alacsony hőmérsékleten és 
páratartalmon is.

•  Nagyon alacsony kibocsátású (EC1 Plus).
•  Bedolgozási hőmérséklet 0-35°C.
•  Bármely időjárás esetén használható.
•  Nagy rugalmasság.
•  Kifejezetten aszfalt és cementkötésű aljzatokra 

fektetéshez lett kifejlesztve alacsony páratartalom 
esetén.

•  Személyre szabva a Mapecoat TNS rendszerek 
fektetéséhez.

PRODUCT PROPERTIES

•  Fast setting even at low temperatures  
and low humidity.

•  Very low emissions (EC1 Plus).
•  Application temperature 0 ÷ 35°C. 
•  Usable in any weather condition.
•  High elasticity.
•  Specifically designed for installation onto bituminous 

and cementitious substrates in presence of low 
humidity.

•  Taylor made for Mapecoat TNS systems installation.

LEÍRÁS 

Kétkomponensű poliuretán ragasztó legújabb 
generációs műfű sportfelületek és nagy rugalmasságú 
sportfelületek ragasztásához.

DESCRIPTION 

Two-component polyurethane adhesive of synthetic 
grass sports surfaces of the latest generation 
and high elasticity sports surfaces.

Ultrabond Turf 2 Stars Pro

MINŐSÍTÉSEK
CERTIFICATIONS
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KISZERELÉS

0,9 kg-os palackok. 

PACKAGING

0.9 kg bottles.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Alkalmas alacsony hőmérsékleten történő használatra.
•  Nem változtatja meg a bekevert ragasztók végső 

műszaki tulajdonságait.
•  Összeférhető az Ultrabond Turf termékcsalád 

valamennyi kétkomponensű termékével.
•  Az alkalmazási igényekhez igazítható adagolás.
•  Növeli a kötési sebességet.

PRODUCT PROPERTIES

•  Suitable for use at low temperatures.
•  Doesn’t change the final technical characteristics  

of the combined adhesives.
•  Compatible with all the two-component products  

of the Ultrabond Turf range.
•  Dosage adaptable to application needs.
•  Increases the cure speed.

LEÍRÁS 

Kötésgyorsító az Ultrabond Turf termékcsalád 
kétkomponensű poliuretán ragasztóihoz.

DESCRIPTION 

Accelerator for two-component polyurethane  
adhesives of the Ultrabond Turf range.

Ultrabond Turf Catalyst



Fordce UNIFA Egyetem - Rio de Janeiro, Brazília
University of the Fordce UNIFA - Rio de Janeiro, Brasil

Nilton Santos stadiom - Rio de Janeiro, Brazília
Nilton Santos stadium - Rio de Janeiro, Brasil



 Olympic stadium - London, UK
Olympic stadium - London, UK
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KISZERELÉS

5 és 10 kg-os egységek.
Bézs, vörös, zöld és fekete színben 
elérhető.  

PACKAGING

5 and 10 kg kits.  
Available in beige, red, green  
and black. 

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Nagy tapadás.
•  Alkalmas nem nedvszívó és nedvességre érzékeny 

aljzatokra.
•  Kémiai reakció útján köt meg zsugorodás nélkül.
•  Rugalmas, kemény, víznek és nedvességnek ellenáll.

PRODUCT PROPERTIES

•  High adhesion.
•  Suitable for non-absorbent and moisture sensitive 

substrates.
•  Hardening by chemical reaction and without 

shrinkage.
•  Flexible, tough and resistant to moisture and water.

LEÍRÁS 

Kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó rugalmas és 
sport padlóburkolatokhoz.

DESCRIPTION 

Two-component epoxy-polyurethane adhesive  
for resilient and sports flooring.

Adesilex G19
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KISZERELÉS

10 kg-os egységek.
Bézs, vörös, zöld és fekete színben 
elérhető.  

PACKAGING

10 kg kits.  
Available in beige, red, green  
and black. 

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Nagy tapadás.
•  Alkalmas nem nedvszívó és nedvességre érzékeny 

aljzatokra.
•  Kémiai reakció útján köt meg zsugorodás nélkül.
•  Rugalmas, kemény, víznek és nedvességnek ellenáll.
•  Gyorskötő.

PRODUCT PROPERTIES

•  High adhesion.
•  Suitable for non-absorbent and moisture sensitive 

substrates.
•  Hardening by chemical reaction and without 

shrinkage.
•  Flexible, tough and resistant to moisture and water.
•  Fast setting.

LEÍRÁS 

Gyorskötő, kétkomponensű epoxi-poliuretán
ragasztó rugalmas és sport padlóburkolatokhoz.

DESCRIPTION 

Fast setting two-component epoxy-polyurethane 
adhesive for resilient and sports flooring.

Adesilex G19 Fast
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KISZERELÉS

10 és 5 kg-os egységek.  
Bézs színben elérhető.  

PACKAGING

10 and 5 kg kits.  
Available in beige. 

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Nagy tapadás.
•  Alkalmas nem nedvszívó és nedvességre érzékeny 

aljzatokra.
•  Kémiai reakció útján köt meg zsugorodás nélkül.
•  Rugalmas, kemény, víznek és nedvességnek ellenáll.
•  Alacsony viszkozitású.

PRODUCT PROPERTIES

•  High adhesion.
•  Suitable for non-absorbent and moisture sensitive 

substrates.
•  Hardening by chemical reaction and without 

shrinkage.
•  Flexible, tough and resistant to moisture and water.
•  Low-viscosity.

LEÍRÁS 

Alacsony viszkozitású, kétkomponensű 
epoxi-poliuretán ragasztó rugalmas és sport 
padlóburkolatokhoz.

DESCRIPTION 

Low-viscosity two-component epoxy-polyurethane 
adhesive for resilient and sports flooring.

Adesilex G20

MINŐSÍTÉSEK
CERTIFICATIONS
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KISZERELÉS

10 kg-os egységek.  
Bézs színben elérhető.  

PACKAGING

10 kg kits.  
Available in beige.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Nagy tapadás.
•  Alkalmas nem nedvszívó és nedvességre érzékeny 

aljzatokra.
•  Kémiai reakció útján köt meg zsugorodás nélkül.
•  Rugalmas, kemény, ellenáll a víznek és nedvességnek.
•  Alacsony viszkozitású.
•  Gyorskötő.

PRODUCT PROPERTIES

•  High adhesion.
•  Suitable for non-absorbent and moisture sensitive 

substrates.
•  Hardening by chemical reaction and without 

shrinkage.
•  Flexible, tough and resistant to moisture and water.
•  Low-viscosity.
•  Fast setting.

LEÍRÁS 

Alacsony viszkozitású, gyorskötő, kétkomponensű 
epoxi-poliuretán ragasztó rugalmas és sport 
padlóburkolatokhoz.

DESCRIPTION 

Low-viscosity, fast setting, two-component epoxy-
polyurethane adhesive for resilient and sports flooring.

Adesilex G20 Fast



Parma Calcio sportközpont - Parma, Olaszország 
Parma Calcio sports center - Parma, Italy



Giuseppe Meazza stadion - Milánó, Olaszország 
Giuseppe Meazza stadium - Milan, Italy

Mapei Futball Központ - Sassuolo, Olaszország
Mapei Football Center - Sassuolo, Italy
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KISZERELÉS

300 m-es tekercsek,  
400 mm széles.

PACKAGING

300 m rolls, 400 mm height.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Magas rugalmas-mechanikai jellemzők.
•  Magas szakító- és nyírószilárság.
•  Nagy rugalmasság.
•  Kompatibilis a Nemzetközi Szövetség és a FIGC 

szabványnak megfelelő ragasztási rendszerekkel.
•  Profi és amatőr sportfelületekhez.
•  Műfű fektetése beltéri és kültéri használatra.
•  Műfű fektetése profi játékterületekhez.
•  Műfű fektetése tájépítészeti célokra, mint pl. kertek, 

bevásárlóközpontok és lakossági területek.

PRODUCT PROPERTIES

•  High elastic-mechanical properties.
•  High tensile and shear strength.
•  High elasticity. 
•  Compatible with bonding systems compliant  

with International Federations and FIGC. 
•  Professional and amateur sports surfaces.
•  Installing artificial grass for internal and external use.
•  Installing artificial grass for pro-grade playing 

surfaces. 
•  Installing artificial grass for landscaping use, such as 

gardens, shopping centres and residential areas.

LEÍRÁS 

Illesztő szalag műfű burkolatok fektetéséhez.

DESCRIPTION 

Seaming tape for synthetic grass installation.

Ultrabond Turf Tape 100

Manca scatola
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KISZERELÉS

300 m-es tekercsek,  
300 mm széles.

PACKAGING

300 m rolls, 300 mm height.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

•  Magas rugalmas-mechanikai jellemzők.
•  Magas szakító- és nyírószilárság.
•  Nagy rugalmasság.
•  Kompatibilis a FIFA előírásoknak megfelelő ragasztási 

rendszerekkel.
•  Profi és amatőr sportfelületekhez.
•  Műfű fektetése beltéri és kültéri használatra.
•  Műfű fektetése profi játékterületekhez.
•  Műfű fektetése tájépítészeti célokra, mint pl. kertek, 

bevásárlóközpontok és lakossági területek.

PRODUCT PROPERTIES

•  High elastic-mechanical properties.
•  High tensile and shear strength.
•  High elasticity.
•  Compatible with bonding systems compliant  

with FIFA specifications. 
•  Professional and amateur sports surfaces.
•  Installing artificial grass for internal and external use.
•  Installing artificial grass for pro-grade playing 

surfaces.
•  Installing artificial grass for landscaping use, such as 

gardens, shopping centres and residential areas.

LEÍRÁS 

Illesztő szalag műfű burkolatok fektetéséhez.

DESCRIPTION 

Seaming tape for synthetic grass installation.

Ultrabond Turf Tape 300
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KISZERELÉS

300 m-es tekercsek,  
300 mm széles.

PACKAGING

300 m rolls, 300 mm height.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

• Magas rugalmas-mechanikai jellemzők.
• Magas szakító- és nyírószilárság.
• Nagy rugalmasság.
• Kompatibilis a FIFA előírásoknak megfelelő ragasztási 

rendszerekkel.
• Műfű fektetése beltéri és kültéri használatra.
• Műfű fektetése profi játékterületekhez.
• Műfű fektetése tájépítészeti célokra, mint pl. kertek, 

bevásárlóközpontok és lakossági területek.

PRODUCT PROPERTIES

•  High elastic-mechanical properties.
•  High tensile and shear strength. 
•  High elasticity. 
•  Compatible with bonding systems compliant with 

FIFA specifications. 
•  Installing artificial grass for internal and external use. 
•  Installing artificial grass for pro-grade playing 

surfaces. 
•  Installing artificial grass for landscaping use  

such as gardens, shopping centres and residential 
areas.

LEÍRÁS 

Illesztő szalag műfű burkolatok fektetéséhez.

DESCRIPTION 

Seaming tape for synthetic grass installation.

Ultrabond Turf Tape Pro
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EVERYTHING’S OK 
WITH MAPEI

MAPEI KFT.
2040 Budaörs
Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
Fax: +36 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu


