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Hidegburkolati termékek

PIACVEZETŐK VAGYUNK A VILÁGBAN ÉS ITTHON
•  Ragasztók, fugázók és hézagkitöltők minden felülethez, funkcióhoz, 

hidegburkolathoz
•  Víz- és hangszigetelések
•  Természetes kőburkolatok segédanyagai
•  Minden kiegészítő a burkoláshoz

Előnyök
•  Minden burkolási feladatra teljes rendszert adunk.

•  Képzéssel és szaktanácsadással támogatjuk partnereinket a 
tervezéstől. 

•  Tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkezünk az erkélytől  
az olimpiai medencéig.

•  Folyamatos innováció és elkötelezettség az egészség- és 
környezetbarát termékek mellett.

Budapest

Prága
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Melegburkolati termékek

MINDEN SZÜKSÉGES SEGÉDANYAG AZ EGÉSZSÉGES 
LAKÓTEREK KIALAKÍTÁSHOZ

•  Alapozók 
•  Aljzatkiegyenlítők 
•  Gyors cementesztrichek 

•  Minden típusú melegburkolat ragasztói, lakkjai

Előnyök
•  Teljes termékválaszték
•  Tapasztalatok és referenciák az apartmantól a közintézményekig
•  Megkérdőjelezhetetlen elkötelezettség az egészség-  

és környezetvédelmi fejlesztések mellett
•  Évtizedes tapasztalatokkal segítjük a partnereinket
•  Helyszíni támogatást biztosítunk
• Rendszeres képzések az élhetőbb jövőért
•  Szakmai segítség az igény felemerülésétől az átadásig

Kórház, Róma

The Westin Hotel
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Termékek faburkolatok fektetéséhez

ANYAGOK AZ ÖRÖKÉLETŰ PARKETTÁKÉRT
•  Ragasztók
•  Tömítő és hézagkitöltő anyagok  
•  Alapozók lakkokhoz
•  Parketta olajok
•  Lakkok lakosságnak és közületeknek

•  Ápoló, karbantartó és tisztítószerek

Előnyök
•  Teljes termékválaszték a fektetéshez
•  A különböző fafajtákhoz és igénybevételekhez igazított 

termékválaszték
•  Az esztétikai lehetőségek széles tárháza
•  Lakkrendszerek a biztonságos és egészséges sportolásért
•  A legmagasabb követelményeket is túlteljesítő egészség-  

és környezetbarát termékek
•  Helyszíni támogatás az előkészítéstől a karbantartásig
•  Rendszeres képzések partnereknek

Showroom Max & Co., Milánó

Velodrom

Sportcsarnok, Cento
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Sportburkolati termékek

A JÁTÉK A SZENVEDÉLYÜNK!
• Talajstabilizálók sportfelületek alépítményeihez
•  Ragasztók sport PVC- és gumiburkolatokhoz
•  Anyagok műfüves pályák telepítéséhez
•  A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség által ajánlott teljes rendszer 

sportparketták lakkozásához 
•  A Nemzetközi Tenisz Szövetség által tanúsított rendszerek 

teniszpálya bevonatokhoz
•  Multifunkcionális sportpályák akril bevonatai
•  Beltéri és kültéri poliuretán és EPDM sportpálya bevonatok 

különböző sportokhoz

•  Megoldások a stadionokban mindenhová

Előnyök
•  Megoldás egy cégen belül minden feladatra
•  A különböző sportpályaigényekre fejlesztett termékválaszték
•  Egyénre szabott esztétikai megoldások
•  Bevonatok a biztonságos és egészséges sportolásért
•  Betanítás és helyszíni támogatás az előkészítéstől a karbantartásig
•  Nemzetközi és hazai referenciák széles skálája

Velodrom, Kijev

Citta del Tricolor stadion, Reggio Emilia

Sportcsarnok, Dabas
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Ipari padlóbevonati rendszerek

IPARI- ÉS DEKORATÍV PADLÓBEVONATOK,  
A TARTÓSSÁG JEGYÉBEN

• Ipari epoxi és poliuretán gyanta rendszerek
• Parkolóházi rendszerek
• Élelmiszeripari célú cement-poliuretán rendszerek
• Vezetőképes bevonatok
• Tisztatér burkolatok
• Különböző design padlók

• Ipari felület keményítők és impregnálók

Előnyök
• Rendszerbe foglalt megoldások
• Széles szín- és textúra választék
• Hazai színezési háttér
• Szaktanácsadás már a tervezéstől
• Helyszíni alkalmazástechnikai szolgáltatás

SOTE, Budapest

Bevásárló központ, Olaszország

Váci Greens Irodaház, Budapest
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Betonjavító termékek

A LEGSZÉLESEBB BETONJAVÍTÓ TERMÉKVÁLASZTÉK
•  Durva betonjavító anyagok
•  Simítóhabarcsok
•  Aláöntő és kihorgonyzó habarcsok
• Injektáló anyagok

Előnyök
• Raktárról azonnal elérhető termékek, széles választékban

• Hangsúlyosan felhasználóbarát termékek

• Piacvezető pozícióból adódó szakmai háttér

• Helyszíni vizsgálatok, szaktanácsadás az egész országban

Sfalassa viadukt, A3 autópálya, Olaszország
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MODERN TERMÉKEK ÉPÜLETEINK MEGMENTÉSÉHEZ, 
SZERKEZETI MEGERŐSÍTÉSÉHEZ

• Szénszálas szerkezetmegerősítési rendszerek tégla, beton  
és fa szerkezetekhez

• Erősítő habarcsok üvegszövet hálóval falazott és vasbeton 
szerkezetek javításához

•  Nagyteljesítményű, szálerősítéses habarcsok vasbeton elemek 
megerősítésére

Előnyök
• Teljes rendszerek, széles választék
• Méretezési szolgáltatás, szaktanácsadás
• Egyedi megoldások

Szerkezet-megerősítési rendszerek

San Bernardino Templom, L’ Aquila-Olaszorszag

Katedrális, Bertinoro

Vasúti alagút, Verona
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Rugalmas hézagtömítő termékek

HOGY HÉZAG NE MARADJON!
• Rugalmas hézagkitöltők
• Rugalmas ragasztó kittek
• Ipari padlók hézagtömítők
• Vegyi dűbelek
• Purhabok ragasztáshoz és kitöltéshez
• Kinyomó pisztolyok

Előnyök
• Piaci igénynek megfelelő széles termékválaszték
• Rendszeres képzések a felhasználóknak
• Szaktanácsadás az ország egész területén
• Az építőanyag kereskedőknél országosan elérhetőek termékeink

Harkányi gyógyfürdő, Harkány
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Vízszigetelő rendszerek

A LEGSZÉLESEBB KÖRŰ VÍZSZIGETELÉSI MEGOLDÁSOK, 
BÁRMELY TECHNOLÓGIÁVAL

•  Talajpára, talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések rendszerei:
  - FPO/TPO és PVC-P lemezekkel
  - SBS és APP modifikált bitumenes lemezekkel
  - kenhető és szórható bevonatszigetelésekkel
•  Csapadékvíz elleni tetőszigetelések rendszerei:
  - FPO/TPO és PVC-P lemezekkel
  - SBS és APP modifikált bitumenes lemezekkel
  - rugalmas PU és Poliurea alapú bevonatszigetelésekkel
•  Közlekedési, közüzemi és vízkezelési műtárgyak szigetelése
•  Meglévő vízszigetelések javítási és felújítási szigetelő anyagai

Előnyök
• Azt ajánljuk, ami kell, nem azt, ami van, mert minden van.

• Innovatív technológiai megoldások egyedi esetekre is.

• Teljeskörű szaktanácsadás a tervezés és a kivitelezés stádiumában.

• Kiemelkedően rugalmas logisztika.
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Homlokzati hőszigetelő rendszerek

TELJES ÉS BEVIZSGÁLT RENDSZEREK MINDEN TÍPUSÚ 
HŐSZIGETELÉSSEL ÉS KÖTŐANYAGGAL

•  Polisztirolos és ásványgyapotos hőszigetelő rendszer
•  Hőszigetelő rendszer meglévő hőszigetelésre
•  Hőszigetelő rendszer passzív házakhoz
•  Burkolt hőszigetelő rendszer
• Akril, szilikát és szilikon színvakolatok

Előnyök
• Rendszerek csomagokban és egyedi igényekre is

• Könnyen kialakítható csomópontok

• Tűzvédelmi szempontból is bevizsgált megoldások

Víg utcai társasház, Budapest

Green Residence, Norvégia
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AZ ÉPÜLETEK KÜLSŐ ÉS BELSŐ VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ, 
TARTÓS ÉS GYÖNYÖRŰ BEVONATOK

• Kültéri és beltéri festékek
• Színezett vékonyvakolatok  
• Ipari bevonatok
• Vízlepergető és graffiti elleni impregnálók
• Glettanyagok

Előnyök
• Több mint 1000 színből álló színválaszték

• Színkeverés, gyors szállítás, az ország több pontján

• V1/W3-as szilikongyanta vakolatok és festékek

• Műemléki minőségű szilikát termékek

Múzeum, Firenze

Guggenheim Museum, New York

Védő- és dekorációs bevonati termékek
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Műemlékvédelmi és falazatfelújítási rendszerek

KOMPLETT FELÚJÍTÁSI MEGOLDÁSOK BÁRMELY KOR 
ÉPÜLETEIHEZ

• Makropórusos szárítóvakolat rendszerek
• Lélegző és szerkezeti erősítő vakolatok
• Injektáló anyagok

• Műemléki fugázó és falazóhabarcsok

Előnyök
• Diagnosztika és szakvélemény készítési szolgáltatás
• Fizikai és kémiai összeférhetőség a falazattal, kiemelkedő 

tartósság
• Korhű felületi megjelenés a modern kor követelményeinek 

megfelelően
• Hosszú ideje bizonyított referenciák
• Akár több mint 15 év garancia

Sörárium, Szolnok

Vár, Caen

Templom, Montefortino
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Betonadalékszerek

TELJES ADALÉKSZER RENDSZEREK A LEGKÜLÖNBÖZŐBB 
BETONOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

• Előregyártott elemek
• Transzportbetonok
• Ipari padlók
• Szerkezeti betonok
• Aljzatbetonok
• Látszó betonfelületek

• Beton újrahasznosítás termékei

Előnyök
• Egymással kompatibilis termékrendszerek
• Országos lefedettségű alkalmazástechnikai háttér
• Saját laborunkban teszteljük kiadott ajánlatainkat
• Vevői igényekre kialakított receptúrák
• Mobillabor-autók a helyszíni laborsegítséghez
• Beton ipari padlók statikai és zsugorodás tervezése
• Vevői igényekhez alkalmazkodó rugalmas logisztika
• Rendszeres szakmai képzések a legújabb technológiák 

megismertetésére és a tapasztalatátadására

M0 – Megyeri Híd, Budapest

Miska Huszár, Pákozd

Bosh gyár, Hatvan
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A14 autópálya alagút, Senigallia

SZÉLES KÖRŰ MEGOLDÁSOK A FÖLD ALATT IS
•  Injektálás, konszolidálás, kihorgonyzás 
•  Lőttbeton és beton technológiák
•  Szerkezet rehabilitáció
•  Beton védőbevonatok

• Vízszigetelések

Előnyök
• Referenciák az egész világon
• Nemzetközi támogató csapat
• Komplex megoldások az összetett feladatokra
• Egyedi termékfejlesztések, egyedi feladatokra

Metro 4, Budapest

Metro 1, Milánó, Olaszország

Mély- és közlekedésépítési termékek



MAPEI Kft.
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Internet: www.mapei.hu
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