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CSAK A MAPEITŐL, TELJES ÉS INNOVATÍV 
RENDSZER A DEKORATÍV FALBURKOLATOK 
ELHELYEZÉSÉHEZ

Az elmúlt néhány évben exponenciálisan nőtt a tapéták iránti 
kereslet, köszönhetően a fejlettebb típusok, például a nyomta-
tott vinil és üvegszálas dekoratív tapéták bevezetésének is.
Az ilyen típusú falburkolatok a stílus és az elegancia jegyével gaz-
dagítják a helyiségeket, így azok valóban egyedivé és exkluzívvá 
válnak. Az új gyártási módszereknek és a maximális vízzáróságot 
garantáló felhordási rendszernek köszönhetően egyes tapéták 
különösen magas szintű esztétikai megjelenése, funkciona-
litása és ellenállóképessége lehetővé teszi, hogy fürdőszo-
bákban, zuhanykabinokban és általában olyan helyiségekben 
is használhatók, ahol sok a nedvesség: a helyiségek átalakítása 
mostantól egyszerűbb és gyorsabb.
A Mapei mindig is nagy figyelmet fordított a legújabb anyag- 
trendekre és azok követelményeire, és az új DECOR 
termékcsaládot élvonalbeli, megbízható és professzionális 
termékekkel ajánlja ezen új típusú tapéták felhordásához.

ONLY BY MAPEI, THE COMPLETE 
AND INNOVATIVE SYSTEM FOR LAYING 
DECORATIVE WALL COVERINGS

Over the last few years there has been an exponential growth 
in the demand for wallpaper, thanks also to the introduction of 
more advanced types such as decorative wallpapers in printed 
vinyl and glass fibre.
These types of wall coverings enhance rooms by adding a touch 
of style and elegance, making them truly unique and exclusive.
The particularly high level of aesthetic appeal, functionality 
and resistance some of these wallpapers are able to achieve, 
thanks to new production methods and an application system 
that guarantees maximum water-tightness, means they may 
also be used in bathrooms, shower cabins and in areas in 
general where there is a high level of moisture: redecorating 
rooms is now easier and quicker.
Mapei has always paid a great deal of attention to the latest 
trends in materials and their requirements and is proposing 
the new DECOR line of cutting-edge, reliable and professional 
products for applying these new types of wallpaper.
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TERMÉKEK DEKORATÍV ÜVEGSZÖVET 
FALBURKOLATOKHOZ ÉS TAPÉTÁHOZ

 
PRODUCTS FOR DECORATIVE

FIBERGLASS AND WALLPAPER



TERMÉKEK DEKORATÍV ÜVEGSZÖVET 
FALBURKOLATOKHOZ ÉS TAPÉTÁHOZ

PRODUCTS FOR DECORATIVE
FIBERGLASS AND WALLPAPER
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Ultrabond Eco 
Decor Wet

Ta
p

ét
a

   
   

   
   

   
   

   
  W

al
lp

ap
er Papír hátoldal 

Paper backing

Száraz 
területek
Dry areas 

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates   
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates 

Vizes  
területek
Wet areas

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates

Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates

Nem szőtt 
szövet hátoldal

Non woven 
fabric backing 

Száraz 
területek
Dry areas 

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates   
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates 

Vizes  
területek
Wet areas

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates 
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates 

N
em

 s
ző

tt
 

sz
öv

et
                                                                    

N
on

 w
ov

en
 

fa
br

ic
 

Száraz 
területek
Dry areas 

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates   
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates  

Vizes  
területek
Wet areas

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates 
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates 

Ü
ve

g
sz

öv
et

                                                                                
Fi

be
rg

la
ss Száraz 

területek
Dry areas 

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates   
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates  

Vizes  
területek
Wet areas

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates 
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates 



5

Glicovil Decor Ultrabond Eco 
Decor Dry 

Ultrabond Eco 
Decor Wet

Ta
p

ét
a

   
   

   
   

   
   

   
  W

al
lp

ap
er Papír hátoldal 

Paper backing

Száraz 
területek
Dry areas 

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates   
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates 

Vizes  
területek
Wet areas

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates

Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates

Nem szőtt 
szövet hátoldal

Non woven 
fabric backing 

Száraz 
területek
Dry areas 

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates   
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates 

Vizes  
területek
Wet areas

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates 
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates 

N
em

 s
ző

tt
 

sz
öv

et
                                                                    

N
on

 w
ov

en
 

fa
br

ic
 

Száraz 
területek
Dry areas 

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates   
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates  

Vizes  
területek
Wet areas

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates 
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates 

Ü
ve

g
sz

öv
et

                                                                                
Fi

be
rg

la
ss Száraz 

területek
Dry areas 

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates   
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates  

Vizes  
területek
Wet areas

Nedvszívó aljzatok
Absorbent substrates 
Nem nedvszívó aljzatok
Non absorbent substrates 



Ultrabond Eco Decor Dry

Felhasználásra kész ragasztó dekoratív 
üvegszövethez és tapétákhoz száraz 
területekre.
Felhasználásra kész akril bázisú ragasztó, mely alkalmas dekoratív 
üvegszövet és tapéta ragasztásához mindenféle nedvszívó aljzatra, 
száraz területen.

Ready-to-use adhesive for decorative 
fiberglass and wallpaper in dry areas.
Ready-to-use acrylic-based adhesive suitable for laying decorative 
fiberglass and wallpaper on all kinds of absorbent substrates, 
in dry areas.
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TERMÉK TULAJDONSÁGOK

■ Nagyon könnyen felhordható, akár hengerrel is
■ Nagyon alacsony anyagszükséglet
■ Gyorsan szárad
■ Emicode EC1 Plus (nagyon alacsony kibocsátású)

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply, also by roller
■ Very low consumption
■ Fast drying
■ Emicode EC1 Plus (very low emission)

Kiszerelés: 3 kg-os vödör
Packaging: 3 kg drums
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DEKORATÍV ÜVEGSZÖVET, TAPÉTA, 
NEM SZŐTT SZÖVET 

DECORATIVE FIBERGLASS,
WALLPAPER, NONWOVEN FABRIC

MAPEI 1.,  
TKB A1, HENGER

MAPEI N. 1,
TKB A1, ROLLER

FAL
WALL

+15 °C
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Glicovil Decor

Univerzális porragasztó bármely típusú 
tapétához bármely aljzatra.
Modifikált keményítő alapú porragasztó, amely alkalmas dekoratív 
üvegszövet és tapéták fektetésére mindenféle nedvszívó aljzaton, 
száraz területen.

Universal powder adhesive for all types of 
wallpapper on all kinds of substrates.
Modified starch-based powder adhesive suitable for laying 
decorative fiberglass and wallpaper on all kinds of absorbent 
substrates, in dry areas.
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TERMÉK TULAJDONSÁGOK

■ Hengerrel nagyon könnyen felhordható
■ Nagyon alacsony anyagfogyás
■ Használatra kész 20 perccel a vízzel hígítás után

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply by roller
■ Very low consumption
■ Ready-to-use in 20 mins after the dilution with water

Kiszerelés: 250 g-os dobozok
Packaging: 250 g boxes

DEKORATÍV ÜVEGSZÖVET, TAPÉTA, 
NEM SZŐTT SZÖVET 

DECORATIVE FIBERGLASS,
WALLPAPER, NONWOVEN FABRIC

HENGER
ROLLER

FAL
WALL

+15 °C



Mapecoat Decor Easy

Egykomponensű, védő, alifás poliuretán 
felületkezelő dekoratív üvegszövethez és 
tapétához száraz területeken.
Egykomponensű, védő, vizes diszperziós alifás poliuretán 
felületkezelő dekoratív üvegszövethez és vinil tapétához száraz 
területeken.
Vízlepergető hatásának köszönhetően különösen alkalmas a 
nyomott tapéták tisztításának megkönnyítésére. 

One-component protective aliphatic 
polyurethane finish for decorative fiberglass 
and wallpaper in dry areas.
One-component aliphatic, protective polyurethane finish in water 
dispersion for decorative fiberglass and vinyl wallpaper in dry 
areas. 
Particularly suitable also for making it easier the cleaning of 
printed wallpaper thanks to its water-repellent effect.
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Mapecoat Decor Easy

TERMÉK TULAJDONSÁGOK

■ Hengerrel nagyon könnyen felhordható
■ Ellenáll az UV sugárzásnak
■ Nem sárgul
■ Matt felület

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply by roller
■ Resistant to ultra-violet rays
■ Does not yellow
■ Mat finish

Kiszerelés: 1 kg-os palack 
Packaging: 1 kg bottle

DEKORATÍV ÜVEGSZÖVET, TAPÉTA, 
NEM SZŐTT SZÖVET

DECORATIVE FIBERGLASS,
WALLPAPER, NONWOVEN FABRIC

FAL
WALL

+15 °C

HENGER
ROLLER
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Ultrabond Eco Decor Wet

Egykomponensű, szilanizált, polimer bázisú 
ragasztó dekoratív üvegszövethez és 
tapétához nedves környezetben.
Felhasználásra kész akril alapú ragasztó, amely alkalmas dekoratív 
üvegszövet és tapéta ragasztásához mindenféle szabványos 
aljzaton nedves helyiségekben, még nem nedvszívó aljzatokon is.
A MAPECOAT DECOR PROTECTION védő poliuretán bevonattal 
kombinálva lehetővé teszi a dekoratív üvegszövet és tapéták 
(amennyiben vízálló hátoldalúak) nedves környezetben, például 
zuhanyzók belsejében történő ragasztását, így különösen alkalmas 
rendszert hoz létre felújítás esetén anélkül, hogy a meglévő 
falburkolatot el kellene bontani.

One-component, silylated polymer-based 
adhesive for decorative fiberglass and 
wallpaper in wet areas.
Ready-to-use acrylic-based adhesive suitable for laying decorative 
fiberglass and wallpaper on all kinds of standard substrates in wet 
areas, even on non-absorbent substrates.
In combination with the protective polyurethane finish MAPECOAT  
DECOR PROTECTION, it makes it possible to install decorative 
fiberglass and wallpaper (as long as it is on a water resistant 
backing) in damp environments such as the inside of showers, 
creating a particularly suitable system in case of refurbishment 
without the need to demolish the existing wall covering.

12



Ultrabond Eco Decor Wet

TERMÉK TULAJDONSÁGOK

■ Simítóval nagyon könnyen felhordható
■ Kitűnő nedvesítő képesség
■ Alacsony anyagszükséglet
■ Hosszú nyitott idő
■ Lehetővé teszi a lapok regisztrálhatóságát
■ Színtelen, nem sárgul és ellenáll az UV sugárzásnak,  

nem hagy foltot a lapokon és az illesztéseken
■ Gyorskötésű
■ Emicode EC1 Plus (nagyon alacsony kibocsátású)

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply by trowel
■ Excellent wetting
■ Low consumption
■ Long open time
■ Makes it possible the registrability of the sheets
■ Colourless, anti-yellowing and resistant to UV, it does not 

stain the sheets and the joints
■ Fast setting
■ Emicode EC1 Plus (very low emission)

Kiszerelés: 3 kg-os vödör
Packaging: 3 kg drums
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DEKORATÍV ÜVEGSZÖVET,  
TAPÉTA, NEM SZŐTT SZÖVET 

DECORATIVE FIBERGLASS,
WALLPAPER, NONWOVEN FABRIC

SIMA SIMÍTÓ,  
MAPEI 1, TKB A1, A4
SMOOTH TROWEL,

MAPEI N. 1, TKB A1, A4

FAL
AWALL

+15 °C



Mapecoat Decor Protection

Védő, alifás poliuretán bevonat dekoratív 
üvegszövethez és tapétához.
Kétkomponensű, alifás, vizes diszperziós, védő poliuretán bevonat  
dekoratív üvegszövet és vinil tapétákhoz. Az ULTRABOND ECO 
DECOR WET-tel együtt használva teljes, biztonságos rendszert 
alkot a dekoratív üvegszövet és vinil tapéták nem szőtt szövet 
hátoldallal történő ragasztásához nedves helyiségekben, beleértve 
a zuhanykabinokat is.
Különösen alkalmas arra is, hogy megkönnyítse a nyomtatott 
üvegszövet és tapéták tisztítását, valamint megvédje őket az  
UV-sugaraktól.

Protective aliphatic polyurethane finish for 
decorative fiberglass and wallpaper.
Two-component aliphatic, protective polyurethane finish in water 
dispersion for decorative fiberglass and vinyl wallpaper. When 
used in combination with ULTRABOND ECO DECOR WET it forms a 
complete, safe system for installing decorative fiberglass and vinyl 
wallpaper, with non woven fabric backing, in wet areas, including 
in shower cabins. 
Particularly suitable also for making it easier the cleaning of 
printed fiberglass and wallpaper and protecting them from UV 
rays.
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Mapecoat Decor Protection

TERMÉK TULAJDONSÁGOK

■ Hengerrel nagyon könnyen felhordható
■ Ellenáll az UV sugárzásnak
■ Ellenáll a főbb baktériumtörzsek támadásaival szemben  

az ISO 22106 szabványnak megfelelően
■ Ellenáll a mosásnak és penésznek az UNI 11021 szabványnak 

megfelelően
■ Ellenáll a mosó- és fertőtlenítőszerekkel szemben  

az UNI EN ISO 2812-1 szabványnak megfelelően
■ Nem sárgul
■ Matt felület

PRODUCT PROPERTIES

■ Very easy to apply by roller
■ Resistant to ultra-violet rays
■ Resistance to the attacks of the main bacterial strains 

in compliance with ISO 22106
■ Resistance to washing and mould in compliance 

with UNI 11021
■ Resistance to washing and disinfection agents 

in compliance with UNI EN ISO 2812-1
■ Does not yellow
■ Mat finish

Kiszerelés: 1,2 kg-os dobozok (A+B egység)
Packaging: 1.2 kg boxes (A+B kit)

DEKORATÍV ÜVEGSZÖVET,  
TAPÉTA, NEM SZŐTT SZÖVET 

DECORATIVE FIBERGLASS,
WALLPAPER, NONWOVEN FABRIC

FAL
WALL

+15 °C

HENGER
ROLLER
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SHOWER SYSTEM DECOR
SHOWER SYSTEM DECOR

1234
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PLANIPREP CONTRACT  
fehér bedolgozása

Application of  
PLANIPREP CONTRACT white

ULTRABOND ECO DECOR   
WET ragasztó felhordása

Application of the adhesive 
ULTRABOND ECO DECOR 
WET

Dekoratív üvegszövet fektetése

Laying of decorative fiberglass

MAPECOAT DECOR 
PROTECTION  
felhordása

Application of
MAPECOAT DECOR 
PROTECTION

SHOWER SYSTEM DECOR (MEGLÉVŐ KERÁMIA BURKOLATRA):
SHOWER SYSTEM DECOR (ON EXISTING CERAMIC TILES):

1 2

3 4
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SHOWER SYSTEM DECOR
SHOWER SYSTEM DECOR

1

2
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Belső sarkok vízszigetelése 
MAPEBAND PE 120-szal  
és speciális elemekkel

Waterproofing of internal 
corners with MAPEBAND 
PE 120 and special pieces

MAPEGUM WPS első 
rétegének hengerrel 
felhordása

Roller application of the first 
coat of MAPEGUM WPS

MAPEGUM WPS második 
rétegének felhordása simítóval

Trowel application of the 
second coat of MAPEGUM 
WPS

ULTRABOND ECO DECOR 
WET ragasztó felhordása

Application of the adhesive 
ULTRABOND ECO DECOR 
WET

1 2

3 4

SHOWER SYSTEM DECOR 1 (CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATRA): 
SHOWER SYSTEM DECOR 1 (ON CEMENTITIOUS SUBSTRATE): 
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Dekoratív üvegszövet fektetése

Laying of decorative fiberglass

MAPECOAT DECOR 
PROTECTION  
felhordása 

Application of 
MAPECOAT DECOR 
PROTECTION

5 6





EVERYTHING’S OK 
WITH MAPEI
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MAPEI KFT.
2040 Budaörs
Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
mapei.hu
mapei@mapei.hu


