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Az átláthatóság valamennyi tevékenységünk 
jellemzője
Az etika és az átláthatóság kiemelt szempontok számunkra. Ezért a globális építőipa-
ri piac egyik meghatározó szereplőjeként egy újabb lépést teszünk a társadalmi fele-
lősségvállalás felé: a MAPEI 80. születésnapjához kapcsolódóan kampányt indítottunk 
az építéskémiai termékeket előállító vegyipari cégek morális felemelésére. 
Mivel az etikus magatartást, a kiválóságra való törekvést és az átlátható kommu-
nikációt fontos vállalati értékeknek tekintjük, el szeretnénk érni, hogy mindezeket az 
értékeket a piac egésze – összes ügyfelünk, beszállítónk, munkatársunk és kereskedel-
mi partnerünk – is magáénak vallja. Vezető szerepre törünk az etika, az átláthatóság és  
a felelősségvállalás terjesztésében.

Fenntarthatóság  
Mapei módra
Küldetési nyilatkozat
Mi, a MAPEI-nél elköteleztük magunkat Földünk védelme, az energetikai és természeti 
erőforrások fenntartható használata, a hulladék minimalizálása, valamint a biztonságos 
termékek kifejlesztése és gyártása mellett.  A MAPEI rendszeresen felülvizsgálja és köz-
zéteszi fenntarthatósági mutatóinak alakulását.



A minőséget, a környezettudatosságot, a biztonságot,  
a fenntarthatóságot és a társadalmi felelősségvállalást 
szem előtt tartó irányítási rendszerünk vállalati kultúránk 
alappillére. A MAPEI 1994-ben vezette be minőségbizto-
sítási rendszerét. Ez az ISO 9001-es szabványnak meg-
felelő, tanúsított rendszer folyamatosan frissül, és immár 
csaknem az összes leányvállalatunkra kiterjed. A MAPEI 
csoport nagy gyártóüzemei az ISO 14001 szabványnak 
megfelelő környezetirányítási rendszert alkalmaznak.  
Az érintettek köre azonban évről évre további gyártóüze-
mekkel bővül.

A teljesítmény  
és az átláthatóság 
nem választhatók 
szét
A MAPEI teljes mértékben elkötelezett a legjobb és 
leginnovatívabb, a fenntarthatóság elvét követő ter-
vezői és kivitelezői megoldások alkalmazása mellett. Ez 
az elkötelezettség olyan felelősségvállalást és konkrét 
döntéseket követel meg tőlünk, amelyek révén hosz-
szú távon is biztonságos, megbízható és tartós, a 
környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelő 
termékekkel látjuk el a tervezőket, a kivitelezőket,  
a szakembereket és az építtetőket. A környezet és 
az egészség védelme mindennél fontosabb számunkra. 
Egyesítjük a minőségi építészet és a kutatás-fejlesztést, 
valamint beépítjük azt a tudást, amelyet a világ leg-
fontosabb építési pontjain összegyűlt tapasztalatokból  
szerzünk. Valóban hozzájárulunk minőségi és tartós 
épületek építéséhez, az energiafelhasználás csökkenté-
sére és nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsá-
tás elérésére kifejlesztett újrahasznosított, ultra könnyű 
alapanyagokkal készülő innovatív termékeinkkel.

EMBEREK

    FOLYAMATOK

TERMÉKEK
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Közösségi szerepvállalás
A MAPEI számára a fenntartható fejlődéshez való hozzá-
járulás felelősségvállalást jelent a jövő nemzedékek 
felé, ezért igyekszünk példaértékű kapcsolatot ápol-
ni a helyi közösségekkel és a magunk eszközeivel 
javítani a társadalom periférájára szorult emberek 
életkörülményein. A Sodalitas Alapítványt már 2011 óta 
támogatjuk, de az Umberto Veronesi Alapítvány, a Negri 
Weizmann Alapítvány, a San Patrignano közösség, az Exo-
dus Alapítvány, az Archè Alapítvány, az Olasz Vöröskereszt, 
az Olasz Környezetvédelmi Alap (FAI) és a Celebrity Fight 
Night Alapítvány munkáját is folyamatosan segítjük. 

Az EMBERI tényező

Etikai kódex
A MAPEI arra ösztönzi munkatársait, hogy információk 
terjesztésével és rendszeres képzések tartásával járuljanak 
hozzá aktívan a társadalmi fenntarthatóság elveinek 
megvalósításához. Továbbá arra kéri alkalmazottjait, hogy 
munkahelyükön és tágabb közösségükön belül is a fenti 
alapelvek szerint tevékenykedjenek.

Alkalmazotti képzés
A MAPEI a vállalat kötelességének tartja a munkahelyi 
egészségvédelmet és biztonságot. Ezért előre megha-
tározta és folyamatosan továbbgondolja biztonsági irányí-
tási rendszerén (BIR) alapuló és a munkahelyi sérülések 
és/vagy a stressz lehetséges kockázatának minimalizálását 
célzó megelőző intézkedésekre épülő munkahelyi egész-
ség- és biztonságpolitikáját.
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Stratégiai FOLYAMATOK 

Kutatás és fejlesztés
A környezetbarát és fenntartható vegyipar a MAPEI vállalati 
filozófiájának sarkalatos eleme.
Fejlesztőink évek óta azon fáradoznak, hogy a termékeinkben 
lévő, a REACH-rendeletben „rendkívül veszélyes”-ként definiált 
vegyületeket minél környezetbarátabb, de a felhasználási területük 
igényeinek maradéktalanul megfelelő teljesítménymutatókkal 
rendelkező nyersanyagokra cseréljék. A vállalatunknál folyó 
kutatómunka másik iránya a fenntartható, rendkívül alacsony 
illékony szervesanyag kibocsátású, a beltéri levegőt nem 
szennyező megoldások kidolgozása. Állandó fejlődésünk motorja 
a minél több újrahasznosított anyagot tartalmazó termékek 
előállítása.

Termelés
Termékreceptjeink integritásának megőrzése érdekében 
valamennyi gyártóüzemünkben olyan minőség-ellenőrző 
laboratóriumok működnek, ahol munkatársaink minden 
beérkező nyersanyagot alaposan bevizsgálnak, majd a gyártósort 
elhagyó késztermékeket ismét tesztelik, hogy azok maradéktalanul 
megfeleljenek a receptúrájukban előírt követelményeknek.
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Fenntartható csomagolás
A MAPEI papírzacskókba és vákuumzárt műanyag zacskókba csomagolja termékeit. 
A műanyag zacskók alkalmazása meghosszabbítja a termékek eltarthatósági idejét, 
kiküszöböli a szivárgást, és jobb vízzárást biztosítva lehetővé teszi a porított anyagok 
kültéri tárolását. A termékek romlásának és hulladékának megakadályozása 
környezetvédelmi szempontból kiemelt fontosággal bír a MAPEI számára.



Fenntartható  
tevékenységek

A MAPEI termékek alkalmazása a világ bármely pontján 
lehetővé teszi a különféle zöld programokhoz illeszkedő 
környezettudatos építési projektekben való részvételt.

LEED v4
A LEED v4 egy amerikai környezeti minősítő rendszer, 
a Leadership in Environmental and Energy 
Design legújabb változata, amely lehetővé teszi a 
„zöldépületek” különféle fenntarthatósági indikátorok 
szerinti, meghatározott szempontok és kreditrendszer 
alapján történő minősítését. A US Green Building 
Council (Amerika Környezettudatos Építési Egyesülete) által 
bevezetett rendszer alkalmazása minden 2016. október 
után regisztrált LEED-projektre nézve kötelező. Az új verzió 
számos elemében különbözik az előzőtől: immár az EPD III-
as típusú környezetvédelmi címkével rendelkező, rendkívül 
alacsony illékony szervesanyag kibocsátású MAPEI 
termékek alkalmazása is értékes kreditpontokat 
eredményezhet.

BREEAM
Egy másik környezettudatosságra ösztönző zöldépület minősítő rendszer a  
1990-ben bevezetett angol BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), amelyet 
elsősorban az Egyesült Királyság területén és a skandináv országokban alkalmaznak 
(BREEAM NOR néven). Az EPD III-as típusú környezetvédelmi címkével rendelkező, 
rendkívül alacsony illékony szervesanyag kibocsátású MAPEI termékek alkalmazása  
a minősítés szerint ugyancsak értékes kreditpontokat eredményezhet.
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LEED 2015 tanúsítvány

LEED-tanúsított területek 
régiónként 2015-ben



Fenntartható TERMÉKEK

A környezeti terméknyilatkozat egy olyan széleskörűen tanúsított 
dokumentum, amelyet különféle nemzetközi szabványok 
(például ISO 14025, EN 15804) szerint kell elkészíteni, és 
amely egy-egy termék egész életciklusa során rögzíti 
annak szabványos életciklus értékelési módszerekkel 
meghatározott környezetre gyakorolt hatásait. 
Egy termék életciklusának elemzése tulajdonképpen 
nem más, mint a termék környezeti hatásainak 
értékelése annak teljes élettartama során 
– a receptúrájában szereplő alapanyagok 
kivonásától kezdve a végső ártalmatlanításig. 
A termékek környezetre gyakorolt hatása igen 
sokrétű lehet: a skála az üvegházhatású gázok 
által okozott globális klímaváltozáshoz vezető, 
közismert hatásoktól (globális felmelegedési 
potenciál, más néven szénlábnyom) a vizek 
elalgásodásával és a vízi élőlények tömeges 
pusztulásával járó eutrofizáción, az ózonréteg 
vastagságának csökkentésén és a szennyező 
anyagok savas kémhatású vegyületekké történő (savas 
esőket eredményező) átalakításán át egészen a természeti 
erőforrások kiapasztásáig és még sok egyébig terjed. 

TERMÉSZETI 
EROFORRÁSOK

ALAPANYAGOK

ÁTALAKULÁS
HULLADÉKOK

ALKALMAZÁS

TERMELÉS

FELHASZNÁLÁS
ÉS KARBANTARTÁS

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A  M A P E I  
T E R M É K E K  

É L E T C I K L U S A  

LCA
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Az EPD címkézés segít az építészeknek, a tervezőmérnököknek és 
az ügyfeleknek jobban megérteni egy-egy termék fenntartható-

sági jellemzőit és környezeti hatásait. Az épületek környezeti 
minősítését szabályozó rendszerek – például a LEED 

és a BREEAM – már lefektették a fenntarthatóság 
kritériumait, az alkalmazandó LCA módszer alapján 

pedig jól körülírt követelményeket támasztanak  
a zöldépületekre nézve. Ezenkívül az építészek és 
a „zöld” közbeszerzők (mostantól számos EU-
országban, beleértve Olaszországot is, kötelező 
a zöld közbeszerzés) számára olyan termékek 
alkalmazását írják elő, amelyek minden 
szempontból megfelelnek a fenntarthatóságra 
vonatkozó nemzetközi előírásoknak.



Környezettudatos projekt
Siemens Fenntarthatósági Központ _ London
A Siemens Fenntarthatósági Központ az első épület a világon, amely a LEED Platinum 
és BREEAM Outstanding (= kiemelkedő) minősítést is megkapta. A „Kristály” néven 
elhíresült épület azzal érdemelte ki ezt a rangos elismerést, hogy energiaigényeit teljes 
mértékben a nap- és a geotermikus energia intelligens felhasználása segítségével fedezik. 
Ennek következtében rendkívül alacsony a szén-dioxid-kibocsátása: évente mindössze 
23 kg négyzetméterenként, ami több mint 65%-kal alacsonyabb más, azonos jellegű 
épületekhez képest. A központot az esővíz visszanyerésére és a szennyvíz kezelésére 
szolgáló rendszerekkel is felszerelték, és a fűtése is teljes mértékben automatizált.  
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Végül, de nem utolsósorban érdekes formája kiválóan szigeteli az épületet, és növeli annak 
energiahatékonyságát. A „központ” szívében egyébként hatalmas városfejlesztési kiállítást 
rendeztek be, amely bolygónk jövőjével és az ezzel kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik, 
valamint bemutatja a fenntartható városok építéséhez már jelenleg is rendelkezésre álló 
megoldásokat. Egy efféle magas színvonalú komplexum létrehozása olyan professzionális 
és környezetbarát termékeket, illetve csúcstechnológiát igényelt, amelyek a MAPEI-nél 
könnyen elérhetők: az épületegyüttes számos részében cégünk megoldásait alkalmazták 
a kerámia burkolólapok fektetésénél.



Környezettudatos projekt
Mapletree Üzleti Központ _ Szingapúr
A fenntarthatóság csúcsa Szingapúrban
A MAPEI megoldásait alkalmazva egy olyan új üzleti központ létesült, amely fontos 
elismerést kapott. A befektetők a legszigorúbb nemzetközi fenntarthatósági szabványok 
szerint terveztették meg az épületet, annak érdekében, hogy megszerezzék a Singapore 
Green Mark és a LEED minősítést. A projekt valójában mindkét környezeti minősítés 
szerint is a legjobbak közé tartozik a világon: a szingapúri épületépítési hatóság által 
adományozott Green Mark Platinum, és a USA Green Building Council által odaítélt LEED 
Gold is minősítést is megkapta. 
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Megalkotásával az üzleti központok fenntarthatóságával szemben támasztott igények is jelentősen 
nőttek. A környezettudatos megoldások között szerepel például egy olyan, a hőt újrahasznosító 
légkondicionáló rendszer, amellyel az úszómedence és a tornaterem fűtését biztosítják, és 
melegvízzel látják el az üzleteket. Az esővíz-visszanyerő rendszer és egyéb berendezések 
a vízfogyasztás csökkentését célozzák, így a zöld területek fenntartása egészen minimális 
forrásokat igényel. A környezetbarát autók számára 48 parkolóhelyet, a kerékpároknak 194 
beállót létesítettek. Az építtetők szeme előtt az a cél lebegett, hogy a szén-dioxid-kibocsátást 
4300 tonnával, az elektromos energiafogyasztást pedig 8,6 millió kWh-val csökkentsék évente.



Tanúsítványok

EPD

A MAPEI az EPD (Environmental Product Declaration) címkézés bevezetésével 
2016-ban Certiquality tanúsítványt szerzett. Az EPD egy termék szabványosított 
életciklus-elemzési módszerrel meghatározott környezeti hatását írja le annak 
teljes életciklusa során.

EMICODE EC1 PLUS - EMICODE EC1

Valamennyi MAPEI ECO termék EMICODE EC1 és EMICODE EC1 PLUS „nagyon 
alacsony illékony szervesanyag kibocsátású termék” tanúsítvánnyal és 
címkével rendelkezik, összhangban a burkolásoknál felhasznált anyagok 
emissziójának ellenőrzésére hivatott német testület, a GEV (Gemeinschaft 
Emissionkontrollierte Verlegewerkstoffe) célkitűzéseivel.

LOGO SANITAIRE - Émissions dans l’air intérieur

Franciaországban a Sanitaire logó feltüntetése minden beltéri felhasználásra szánt építési terméken 
kötelező. Ez a háztartási készülékeken alkalmazott energiahatékonysági címkéhez hasonlóan különféle 
osztályokba sorolja a termékeket, és jelzi azok illékony szervesanyag kibocsátásának mértékét – illetve 
ezzel a beltéri levegőminőségre gyakorolt hatását (A + a legmagasabb, C pedig a legalacsonyabb 
fokozat).

Mapei 
technológiák
Amióta bevezette a „zöld innováció” fogalmát, a MAPEI tudatosan kiterjeszti minden olyan 
termékére, amelyek a LEED minőségbiztosítási rendszer szerint értékelt jellemzőkön kívül 
további, a felhasználók egészségét kímélő tulajdonságokkal is rendelkeznek. Ez a fajta 
környezettudatos gondolkodás kizárólag a MAPEI termékeiben érhető tetten.
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BLAUER ENGEL

A Blauer Engel abban tér el a többi értékelési rendszertől, hogy egyetlen 
minősítést alkalmaz: eszerint egy termék vagy megfelel, vagy nem a Blauer 
Engel előírásainak. Ez az ökocímke azt igazolja, hogy a termék alacsony illékony 
szervesanyag kibocsátású és nem tartalmaz veszélyes anyagokat.



14 konkrét példa a Mapei környezettudatosságára

Energiatakarékossági  
stratégia

Az energiafogyasztás racionalizálását  
és az energiatakarékos épületek  
létrehozását célzó megoldások.

Bioblock® technológia
A penészképződést megakadályozó  

innovatív technológia.

Zöld oktatási  
stratégiák

A környezetbarát MAPEI termékek  
szakszerű alkalmazását elősegítő célzott  

képzések szakemberek számára.

Low Dust technológia
Jelentősen csökkenti a gyártás  

és a felhasználás során a környezetbe  
kibocsátott por mennyiségét.

Globális környezetgazdálkodás
A MAPEI is csatlakozott a felelős 

 kezelést szorgalmazó globális vegyipari 
kezdeményezéshez.

Környezettudatos projektek  
támogatása világszerte

A MAPEI termékei világszerte hozzájárulnak  
ahhoz, hogy az épületek megfelelhessenek 
a fenntarthatósággal szemben támasztott 

követelményeknek.

Hosszú múltra  
visszatekintő elkötelezettség

A környezetet és a végfelhasználók  
egészségét kímélő, tanúsított építéskémiai  

termékek.

Kutatás-fejlesztési  
tevékenységünk 

A beltéri levegő minőségét javító,  
rendkívül alacsony illékony szervesanyag  

kibocsátású termékek kifejlesztésére  
irányul.

„Csökkentsd, használd újra,  
hasznosítsd újra” stratégia

A keletkező szilárd hulladék  
és szennyvíz mennyiségének csökkentése,  

újrahasznosított anyagok alkalmazása.

A környezetet  
nem terhelő termékek

Kutatási tevékenységünk  
70 százalékban környezetbarát  

termékek kifejlesztésére irányul..

Logisztikai és szállítási  
stratégiák

Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése  
és a károsanyagkibocsátás mérséklése érdekében 
előnyben részesítjük a vasúton történő szállítást.

A fenntartható  
jövo építése együtt

Ultralite technológia
Alacsony sűrűségű ragasztóanyagaink  
kiadósabbak, könnyebben kezelhetők  

és szállíthatók, ezért kisebb hatást  
gyakorolnak a környezetükre.

Környezetbarát épületek  
építése

A MAPEI legújabb gyártóüzemeit  
a LEED kritériumrendszer szerint  

terveztük és építettük meg.

Termékeink életciklus- 
költségeinek meghatározása
Elkötelezett szakértői csapat foglalkozik  

termékeink teljes életciklusuk alatti  
környezeti hatásainak elemzésével.
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