
Építéskémiai
Termékek

LAMPOCEM
Hagyja meg a gipszet a szobrászoknak! 
Használjon szerelőcementet 
rögzítésekre és üregek kitöltésére.
Gépészeti és villanyszerelési munkákhoz, falazatba 
történő nagy szilárdságú biztonságos rögzítések-
hez, kisebb vízbeszivárgások megszüntetésére is 
ideális a LAMPOCEM gyorskötő szerelőcement. 

MŰSZAKI ADATOK:
Adalékanyag maximális átmérője: < 0,1 mm. 
Keverési arány: 100 rész LAMPOCEM-
hez 20-21 rész víz. 
Keverék fazékideje: kb. 1 perc (+23°C-on). 
Tárolás: 12 hónap. 

Bedolgozás: simítóval vagy vakolókanállal. 
Anyagszükséglet: 1,8 kg/dm³ a 
kitöltendő üreg térfogatára vonatkozóan. 
Kiszerelés: 25 kg-os zsákok, 4x5 kg-os 
zsákot tartalmazó dobozok, 4x5 kg-os 
kartusok és 9x1 kg-os kartusok.

PLANICRETE
Mihez kezdjen, ha javítani szeretné a 
beton vagy habarcs rugalmasságát, 
vízzáróságát, tapadását és szilárdságát?
Erre nyújt kiváló megoldást a PLANICRETE folyékony 
adalékszer, amivel hatékonyan javítható a beton 
tulajdonsága és alkalmazásával a jelentősen 
csökkenthetőek a garanciális problémák.

MŰSZAKI ADATOK:
Konzisztencia: folyadék. 
Szárazanyag tartalom: 40%. 
Eltarthatóság: 24 hónap. 

Anyagszükséglet: tapadóhídhoz: 
100-150 g/m2; esztrichek és vakolatok 
készítéséhez: 50-80 kg/m³. 
Kiszerelés: 5, 10 és 25 kg-os kannában 
és 12x1 kg-os dobozban.

PROSFAS
Rossz minőségű aljzatra kell 
burkoljon?  Elege van az állandó 
porból a műhelyben, garázsban?  
Nem lesz szüksége vésőre! Használjon inkább 
PROSFAS aljzatszilárdítót, amivel megmentheti a 
porzó, málló betonpadlóját! 

MŰSZAKI ADATOK:
Konzisztencia: folyadék. 
Szín: átlátszó. 
Száradási idő: az aljzat nedvszívásától 
függ.
Eltarthatóság: 24 hónap. Fagytól védje. 

Bedolgozás: ecsettel, laposecsettel vagy 
hengerrel. 
Anyagszükséglet: 0,5-0,7 kg/m2. 
Kiszerelés: 5 és 25 kg-os kannában.

PLANITOP 400
Tegye újra széppé, hibátlanná sérült 
betonfelületét!
A PLANITOP 400 betonjavító habarccsal 
gyorsan és könnyen újjávarázsolhatja azokat a 
betonfelületeket, amelyeken nyomot hagyott az 
idő vasfoga!

MŰSZAKI ADATOK:
Adalékanyag maximális átmérője: 0,5 mm. 
Keverési arány: 100 rész PLANITOP 400-
hoz 15-16 rész víz. 
Keverék fazékideje: kb. 10 perc (+20°C-on). 
Minimális alkalmazható vastagság: 1 mm.
Maximális alkalmazható vastagság: 4 
cm rétegenként. 

Minősítés: EN 1504-3 - R3 osztályú 
szerkezeti habarcs. 
Tárolás: 12 hónap. 
Bedolgozás: vakolókanállal, simítóval. 
Anyagszükséglet: 18,5 kg/m2 minden 
cm rétegvastagsághoz. 
Kiszerelés: 25 kg-os zsákok; 20 kg-os 
dobozok (4x5 kg-os zsákok).

MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: 06 23 501 670
Fax 06 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu

Műszaki kiadványok
A letöltések menüpont alatt különböző hasznos 
műszaki kiadványok találhatóak.
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MAPESIL Z PLUS
Ne adjon esélyt a penésznek! 
Végleges megoldás a fürdő-
szobában, a szaniterek körül.
Használjon MAPESIL Z PLUS ecetsavas szilikont, 
amely penészedés gátló funkcióval rendelkezik, 
így biztonsággal használható nedvesebb 
helyiségekbe, szaniterek környékén is.

MŰSZAKI ADATOK:
Megengedett alakváltozás: 20%. 
Rugalmassági modulusz 100% 
nyúlásnál: 0,36 N/mm2. 
Shore A keménység: 18. 
Bedolgozási idő: 25 perc. 

Szín: átlátszó és fehér. 
Bedolgozás: kinyomópisztollyal. 
Anyagszükséglet: 2,8 méter (10x10 mm 
hézagméret); 11 m (5x5 mm hézagméret) 
280 ml kartusonként.
Kiszerelés: 280 ml kartus.

MAPEFLEX BLACKFILL
Mi az, ami biztosan elengedhetetlen 
egy tető felújításánál?
Ha bitumenes lemeztető, vagy ereszcsatorna 
javítását végzi, akkor használja a kifejezetten erre 
a célra készült tömítőt!  A MAPEFLEX BLACKFILL-t 
akár vizes, nedves felületen is alkalmazhatja, és 
vele könnyedén megszüntetheti a beázást!

MŰSZAKI ADATOK:
Megengedett alakváltozás: képlékeny 
termék. 
Szárazanyag tartalom: 90%. 
Szakadási nyúlás: 65%. 
Szín: fekete. 

Bedolgozás: kinyomópisztollyal, 
simítóval. 
Anyagszükséglet: 3,0 méter 300 ml 
kartusonként (10x10 mm hézagméret). 
Kiszerelés: 300 ml kartus.

MAPEFLEX MS 45
Teraszának, padlóinak fokozott 
mechanikai igénybevétel esetén is 
évekig helyt kell állnia?  
Válassza a MAPEFLEX MS 45 ragasztó-tömítőt, 
amellyel rugalmasan tömíthet és rögzíthet szinte 
bármit, bármilyen felületre!

MŰSZAKI ADATOK:
Megengedett alakváltozás: 20%. 
Rugalmassági modulusz 100% 
nyúlásnál: 0,80 N/mm2. 
Shore A keménység: 40. 
Bedolgozási idő: 20 perc. 
Szín: fehér, szürke. 
Minősítés: ISO 11600 F 20 HM, 

minősítve Lengyelországban, ivóvízzel 
való érintkezésre alkalmas. 
EMICODE: EC1 R Plus - nagyon 
alacsony kibocsátású. 
Bedolgozás: kinyomópisztollyal. 
Anyagszükséglet: 3,0 méter 300 ml 
kartusonként (10x10 mm hézagméret). 
Kiszerelés: 300 ml kartus.

MAPEFLEX PU 40
Házának az erős napsütés okozta 
szélsőséges időjárási körülmé-
nyeknek is ellen kell állnia?
Ha szeretné tökéletes biztonságban tudni épülete 
homlokzatát, akkor használjon MAPEFLEX PU 40 
tömítőt!

MŰSZAKI ADATOK:
Megengedett alakváltozás: 25%. 
Rugalmassági modulusz 100% 
nyúlásnál: 0,33 N/mm2. 
Shore A keménység: 25. 
Bedolgozási idő: 4 óra. 
Szín: fehér és szürke (más színek 
érdeklődésre). 

EMICODE: EC1 R - nagyon alacsony 
kibocsátású. 
Bedolgozás: kinyomópisztollyal. 
Anyagszükséglet: 3,0 méter 300 ml 
kartusonként; 6,0 méter 600 ml lágy 
kartusonként (10x10 mm hézagméret). 
Kiszerelés: 300 ml kartus, 600 ml lágy 
kartus.

MAPEFLEX AC4
Egy jól álcázott módszer házfalak 
repedéseinek eltüntetésére.
A MAPEFLEX AC 4 akriltömítővel nem csak 
eltüntetheti a repedéseket, hézagokat, hanem 
nyugodtan átfestheti,  is, így nem bontja meg a 
ház esztétikai összképét sem.

MŰSZAKI ADATOK:
Megengedett alakváltozás: 12,5%. 
Rugalmassági modulusz 50% 
nyúlásnál: 0,20 N/mm2. 
Shore A keménység: 19. 
Bedolgozási idő: 5 perc. 

Szín: fehér és szürke. 
Anyagszükséglet: 3,1 méter 310 ml 
kartusonként (10x10 mm hézagméret).
Kiszerelés: 310 ml kartus.

MAPEFIX PE WALL
Tökéletes rögzítés a bizonytalan tiplis 
megoldások helyett falazatokban. 
Sziklaszilárdan és hajszálpontosan!
A MAPEFIX PE WALL vegyi dűbellel biztonsággal 
rögzíthet bármit a tégla, kő és betonfalazatban. 
Nincs többé laza tipli, elforgó, kihúzódó csavar, 
leszakadt konyhaszekrény!

MŰSZAKI ADATOK:
Megfelelő alapfelületek: minden tömör 
és lyukacsos falazat.
Javasolt fúrási mód: fúrás vagy ütvefúrás.
Alapfelület megfelelő állapota: száraz.
Feldolgozási hőmérséklettartomány: 0°/30°C.
Bedolgozhatósági idő: 6 perc.

Teljes kikeményedés +20°C-on: 45 perc.
Rögzítő elem javasolt átmérője: M8-tól 
M24-ig.
Elérhető minősítések: CE jel; ETAG 029 
(rögzítő elemek falazatban).
Bedolgozás: kinyomó pisztollyal.
Kiszerelés: 300 ml, 380 ml.

PLASTIMUL 1K SUPER PLUS
Egy igazán biztonságos 
vízszigetelés pincéje oldalfalaira.
Használja a hagyományos, rendkívül macerás megol-
dások helyett a PLASTIMUL 1K SUPER PLUS kenhető 
bitumenes vízszigetelő anyagot, aminek segítségével 
gyorsan tökéletes vízzárást biztosíthat. Nem szükséges 
elővakolás, melegítés, és használatával megóvja a 
hőszigetelő lemezeket, nyílászárókat is.

MŰSZAKI ADATOK:
Konzisztencia: paszta. 
Sűrűség: 0,65 g/cm³. 
pH: 10.
Szárazanyag tartalom: 60%. 
Eltarthatóság: 12 hónap. 
Bedolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. 
Száradási idő: kb. 2 nap. 
Vízállóság: teljes kikeményedés után, 

kb. 2 nap. 
Esőálló: kb. 4 óra után. 
Hőállóság (DIN 52123): ≥ 70°C. 
Repedésáthidalás a DIN 28052 szerint: 
≥ 2 mm +4°C-on. 
Anyagszükséglet: 0,65 kg/m2 minden 
mm friss termékrétegre az aljzat 
nedvszívásától függően. 
Kiszerelés: 19,5 kg-os vödör.

AQUAFLEX ROOF
Beázó teraszához vagy háztetőjéhez 
keresi a legegyszerűbb, biztonságos 
megoldást a teljes felület javítására? 
Használjon AQUAFLEX ROOF tetőszigetelést, 
amely rugalmasan megvéd a beázástól, és 
bármilyen alapfelületre könnyen felhordható.

MŰSZAKI ADATOK:
Konzisztencia: paszta. 
Bedolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig. 
Várakozási idő az első és második 
réteg felhordása között: kb. 8 óra. 
Járható: 12 óra múlva +23°C-on. 
Minimális alkalmazási vastagság: 1 mm 
2 rétegben. 

Szín: fehér, szürke, téglavörös és 
rozsdavörös, zöld és RAL 6005. 
Tárolás: 24 hónap. 
Bedolgozás: hengerrel, ecsettel vagy 
spatulával. 
Anyagszükséglet: 1,3 kg/m2 minden mm 
rétegvastagsághoz. 
Kiszerelés: 20 kg-os vödör.

MAPEFIX VE SF
Betonbiztos rögzítés a 
legkényesebb építési helyzetekben 
is.
Használja ilyen esetben a speciális MAPEFIX VE SF 
vegyi dűbelt, amivel gyerekjáték lesz a kivitelezés, 
és gyorsan terhelhető a rögzítés!

MŰSZAKI ADATOK:
Alkalmas aljzatok: minden tömör és 
üreges aljzat.
Javasolt fúrási mód: fúró vagy ütvefúró. 
A furat állapota bedolgozás előtt: tiszta; 
száraz, nedves vagy vizes.
Az aljzat bedolgozási hőmérséklete: -10°C/+35°C.

Bedolgozási idő: 6 perc. 
Végső kikeményedési idő +20°C-on: 45 
perc (száraz aljzat), 90 perc (nedves aljzat). 
Rögzítő elem javasolt átmérője: M8/
M30, φ8/φ32. 
Bedolgozás: kinyomópisztollyal. 
Kiszerelés: 300 ml, 380 ml.

MAPEFLEX FIRESTOP 1200
Élvezze kerti tűzhelye, kandallója, kályhája 
kellemes melegét tartósan, veszélyek nélkül!
Csökkentse minimálisra kandallója, kályhája 
tönkremenetelének veszélyét. A samott elemeket 
és burkolatot ragassza, fugázza MAPEFLEX 
FIRESTOP 1200°C tűzálló habarccsal, amely a 
magas hőmérsékletnek is biztosan ellenáll!

MŰSZAKI ADATOK:
Megengedett alakváltozás: nincs. 
Bedolgozási idő: 6 perc. 
Végső kikeményedési idő: 4 mm / 24 óra. 
Szín: szürke. 

Bedolgozás: kinyomópisztollyal, 
simítóval. 
Anyagszükséglet: 3,0 méter 300 ml 
kartusonként (10x10 mm hézagméret). 
Kiszerelés: 300 ml kartus.

ULTRABOND SUPER GRIP
Nincs felesleges várakozás, csak 
felragasztja és kész!
Használjon ULTRABOND SUPER GRIP szerelő-
ragasztót, amivel belsőtérben egyszerűen 
felragaszthatja a festés, parkettázás, gipszkarto-
nozás során használatos kiegészítő elemeket!

MŰSZAKI ADATOK:
Viszkozitás: krémes, állékony paszta. 
Sűrűség: 1,45 kg/l. 
Nyitott idő: 10-15 perc. 
Kezdeti húzó-tapadó szilárdság: 25 N/cm2. 
Végső húzó-tapadó szilárdság: 400 N/cm2.
Kezdeti nyírószilárdság: 250 N/cm2. 
Végső nyírószilárdság: 300 N/cm2. 
Kikeményedési idő: 24-48 óra. 

Szárazanyag tartalom: 70%. 
EMICODE: EC1 R Plus - nagyon 
alacsony kibocsátású. 
Szín: fehér. 
Bedolgozás: kinyomópisztollyal. 
Anyagszükséglet: 15 méter 310 ml 
kartusonként (φ 5 mm átmérő). 
Kiszerelés: 310 ml kartus.

ULTRABOND MS RAPID
Egy igazi ezermester – a sokoldalú 
szerelőragasztó
Ilyenkor mindig jó, ha kéznél van a praktikus 
ULTRABOND MS RAPID szerelőragasztó, amivel gyorsan 
rögzíthet fát, fémet, kerámiát, üveget, porcelánt, vagy 
gipszet akár külsőtérben is. Semleges kémhatásának 
köszönhetően tükör foncsort is felragaszthat vele.

MŰSZAKI ADATOK:
Állag: állékony paszta.
Sűrűség: 1,55 kg/l.
Nyitott idő: 5 perc.
Kezdeti húzószilárdság: 25 N/cm2.
Végső nyírószilárdság: 300 N/cm2.
Kötésidő: 2 óra.

EMICODE: EC1 R Plus – nagyon 
alacsony kibocsátású.
Szín: fehér.
Felvitel: kinyomó pisztoly.
Anyagszükséglet: 5 m 300 ml kartusonként 
(háromszög keresztmetszet esetén).
Kiszerelés: 300 ml-es kartus.


