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A gyanta- és cementkötésű padlóbevonati rendszerek 
alkalmazása bevált gyakorlat lett az építőiparban. Nem 
csak az ipari és kereskedelmi épületetekben alkalmazzák 
őket, hanem a magánépítési szektorban és az utcai 
bútorokhoz, valamint különböző módokon mindenféle 
típusú környezetben: a nagymértékben automatizált 
rendszerektől a kórházakig és szupermarketekig, valamint 
az állami és magánszektor polgári környezetében, mint 
például a bemutatótermek, üzletek és otthonok.

A Mapei számos élvonalbeli rendszert fejlesztett ki 
a hézagmentes padlóburkolati szektor számára, és 
- az ügyfelek egyedi igényeitől függően - praktikus, 
hatékony rendszereket kínál, amelyek nagyon gyorsan 
elkészíthetők és megkérdőjelezhetetlen előnyökkel járnak 
a funkcionalitás, szilárdság, tartósság és az esztétika 
szempontjából.

Ezek a rendszerek magukban foglalják a Mapefloor 
System különböző megoldásait, a gyanta alapú 
rendszerek teljes választékát és az Ultratop System-et,  
amely a készítmények egy specifikus kiválasztása 
cementkötésű mátrix-szal. Ezek mindegyike olyan felületek 
létrehozására használható, amelyek mindig megfelelnek 
a végfelhasználó konkrét követelményeinek a higiénia, a 
fenntarthatóság, kreativitás, a kizárólagosság, a kényelem 
és az igényesség szempontjából a legkülönfélébb 
helyzetekben.

A Mapei fugamentes padlóburkolati portfóliója olyan 
megoldások széles választékából áll, amelyek az 
alkalmazási típusnak, a padló vastagságának és az 
alkalmazott formátumnak megfelelően alakíthatók ki, 
és a színek, árnyalatok és minták végtelen tömbjébe 
kerülnek, hogy olyan felületeket hozzanak létre, amelyek 
nemcsak egyediek, hanem tökéletesen megfelelnek a 
végfelhasználó által meghatározott célra.
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 31

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,5 + megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton 

• Vegyipar és gyógyszeripar.
• Élelmiszeripar.
• Gépesített raktárak.
• Bevásárlóközpontok.
• Parkolóházak.

Csúszásmentes felület.
Magas szárazanyag-tartalom.
A folyamatos gyalogosforgalom-
mal szembeni magas kopás-
állóság és teherbírás jellemzi.
Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.

Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
Csökkenti a munka elvégzéséhez 
szükséges időt, így minimálisra 
csökken az állásidő.

Többrétegű epoxi rendszer ipari padlókhoz magas szárazanyag-tartalommal; 0,8–1,2 mm vastag.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 32

• Vegyipar és gyógyszeripar.
• Élelmiszeripar.
• Gépesített raktárak.
• Bevásárlóközpontok.
• Gépipar és autójavító műhely.
• Laboratóriumok.

Csúszásmentes felület.
 Magas szárazanyag-tartalom.
 A folyamatos gyalogosforgalom-
mal szembeni magas kopás-
állóság és teherbírás jellemzi.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.
 Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.

 Csökkenti a munka elvégzéséhez 
szükséges időt, így minimálisra 
csökken az állásidő.

Többrétegű epoxi rendszer ipari padlókhoz magas szárazanyag-tartalommal; 3–3,5 mm vastag.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor 
Paste + Quarzo 0,5

+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Primer SN + Quarzo 0.5
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton  

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 33

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Sima felület.
 Magas szárazanyag-tartalom.
 A folyamatos gyalogosforgalom-
mal szembeni magas kopásál-
lóság és teherbírás jellemzi.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.

 Rendkívül vonzó megjelenésé-
nek köszönhetően különösen 
alkalmas kiállítási területekre.
 Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
 Gyors kivitelezés, csökkenti a 
munka elvégzéséhez szükséges 
időt, így minimálisra csökken az 
állásidő. 

Önterülő epoxi rendszer ipari padlókhoz magas szárazanyag-tartalommal; 2–4 mm vastag.

Felületkezelés a Mapefloor Finish  
termékcsaládból (opcionális)

Mapefloor 300 SL  
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Primer SN + Quartz 0,5
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton 

••Vegyipar és gyógyszeripar.
••Élelmiszeripar.
••Logisztikai raktárak.
••Gépesített raktárak.
••Bevásárlóközpontok.
••Aszeptikus területek.
••Sterilszobák, laboratóriumok és 

kórházak.

ELŐNYÖK
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• Gyógyszeripar és logisztikai 
raktárak.

• Klinikák, étkezdék, öltözők és 
laboratóriumok.

• Hotel előcsarnokok, irodák, 
tantermek, bemutatótermek stb.

 Sima felület.
 Magas szárazanyag-tartalom.
 A folyamatos gyalogosforgalom-
mal szembeni magas kopásálló-
ság és teherbírás jellemzi.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.
 Rendkívül vonzó megjelenésé-

nek köszönhetően különösen 
alkalmas kiállítási területekre.
 Könnyű tisztítani és 
fertőtleníteni.
 Gyors kivitelezés, csökkenti a 
munka elvégzéséhez szükséges 
időt, így minimálisra csökken az 
állásidő.

Önterülő epoxi rendszer dekoratív padlókhoz színes szemcsés felülettel; kb. 2 mm vastag.

Mapefloor I 320 SL Concept 

Primer SN + Mapecolor Paste + Quarzo 0,5

Aljzat: beton 

Primer SN + Quarzo 0,5 + megszórva Quarzo 0,5-tel 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

MAPEFLOOR 
I 320 SL CONCEPT

ELŐNYÖK
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

MAPEFLOOR 
SYSTEM 51

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste + 
megszórva Quarzo 0,5-tel 

Aljzat: beton 

Csúszásmentes felület.
 Páraáteresztő.
 Vízbázisú termék, nem tartalmaz 
oldószert.
 A folyamatos gyalogosforgalom-
mal szembeni magas kopásálló-
ság és teherbírás jellemzi.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.

 Élelmiszeriparban javasolt a 
használata, különösen normál és 
targoncaforgalom által terhelt 
felületre.
 Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
 Gyors kivitelezés, csökkenti a 
munka elvégzéséhez szükséges 
időt, így minimálisra csökken az 
állásidő.

Többrétegű páraáteresztő vizes diszperziós epoxi rendszer ipari padlókhoz matt, csúszásmentes 
felülettel; átlagos vastagság 3 mm.

• Vegyipar és gyógyszeripar.
• Laboratóriumok.
• Gépesített raktárak.
• Bevásárlóközpontok.
• Élelmiszeripar.
• Étkezdék és tárolóhelyiségek.

ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 52

 Csúszásmentes felület.
 Páraáteresztő.
 Vízbázisú termék, nem tartalmaz 
oldószert.
 A folyamatos gyalogosforgalom-
mal szembeni magas kopásálló-
ság és teherbírás jellemzi.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.

 Élelmiszeriparban javasolt a 
használata, különösen közepes/ 
nehéz targoncaforgalom által 
terhelt felületre.
 Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
 Gyors kivitelezés, csökkenti a 
munka elvégzéséhez szükséges 
időt, így minimálisra csökken az 
állásidő.  

Többrétegű páraáteresztő vizes diszperziós epoxi rendszer ipari padlókhoz matt, csúszásmentes 
felülettel; átlagos vastagság 5 mm.

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste 

+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Mapefloor I 500 W + megszórva Quarzo 0,5-tel 

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

• Gyógyszeripar és vegyipar.
• Élelmiszeripar.
• Gépesített raktárak.
• Mélygarázsok.
• Bevásárlóközpontok.
• Mérnöki munkák és autóműhelyek.
• Étkezdék.

ELŐNYÖK
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 Sima felület.
 Magas szárazanyag-tartalom.
 A folyamatos gyalogosforgalom-
mal szembeni magas kopásálló-
ság és teherbírás jellemzi.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.

 Rendkívül vonzó megjelenésé-
nek köszönhetően különösen 
alkalmas kiállítási területekre.
 Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
 Gyors kivitelezés, csökkenti a 
munka elvégzéséhez szükséges 
időt, így minimálisra csökken az 
állásidő.

Önterülő páraáteresztő vizes diszperziós epoxi rendszer sima matt felülettel; vastagság 4 mm-ig.

Felületkezelés a Mapefloor Finish termékcsaládból 
(opcionális) 

Mapefloor I 500 W 
+ Mapecolor Paste

Mapecoat I 600 W + megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

• Vegyipar és gyógyszeripar.
• Élelmiszeripar.
• Gépesített raktárak.
• Bevásárlóközpontok.

MAPEFLOOR 
SYSTEM 53

ELŐNYÖK
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Mapefloor I 300 SL 
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Mapefloor I 300 SL 
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Mapefloor I 900 + Quarzo 1,9

Aljzat: beton 

Mapefloor I 900

Mapefloor I 300 SL  
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,5

 Csúszásmentes felület.
 Magas szárazanyag-tartalom.
 A nagymértékben károsodott 
padlók mélyedéseinek és rámpák 
gyors helyreállítása.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.
 Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.

 Magas kopásállóság a mozgó 
kocsik és járművek okozta 
terheléssel szemben.
 Gyors kivitelezés, csökkenti a 
munka elvégzéséhez szükséges 
időt, így minimálisra csökken az 
állásidő.

Simítóval felhordott epoxi habarcs rendszer ipari padlókhoz, ideális régi padlók felújításához; 6–15 mm 
vastagság.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

• Vegyipar, gyógyszeripar és 
élelmiszeripar.

• Gépesített raktárak és 
tárolóhelyiségek.

• Bevásárlóközpontok.
• Aszeptikus területek.
• Olyan területek, ahol a nagymérték-

ben károsodott padlók felújításra 
szorulnak.

MAPEFLOOR 
SYSTEM 91

ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
SYSTEM AS

• Elektromos vagy biztonsági 
iparágak, például raktárhelyiségek 
vagy gyúlékony, illetve robbanás-
veszélyes anyagok tárolására és 
feldolgozására használt területek

• Tisztaterek és kórházak.
• Gyógyszeripar.
• Adatközpontok.

 Elektromosan vezetőképes, 
a földelési pontokhoz vezeti a 
sztatikus feltöltődést.
 Sima felület.
 Pormentes és vízálló.
 A folyamatos 
gyalogosforgalommal és gyakori 
felmosással szembeni magas 
kopásállóság és teherbírás 

jellemzi.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.
 Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
 Gyors kivitelezés, csökkenti a 
munka elvégzéséhez szükséges 
időt, így minimálisra csökken az 
állásidő.

Önterülő epoxi rendszer magas szárazanyag-tartalommal antisztatikus, vezetőképes ipari padlókhoz; 
1,5–2 mm vastagság.

Mapefloor I 360 AS  
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Primer W-AS

Primer SN + Quarzo 0,5 + Copper Band

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
SYSTEM EDF

• Elektronikai iparágak, ahol nem  
követelmény az ESD-jelenségek 
szabályozására vonatkozó 
normáknak megfelelő 
teljesítményjellemzők.

• Gyúlékony anyagok tárolására 
szolgáló helyiségek.

 Elektromosan vezetőképes, 
a földelési pontokhoz vezeti 
a felhalmozódott sztatikus 
elektromosságot.
 Sima felület.
 Pormentes és vízálló.
 A folyamatos gyalogosforgalom-
mal és gyakori felmosással 
szembeni magas kopásállóság  

és teherbírás jellemzi.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.
 Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.
 Gyors kivitelezés, csökkenti a 
munka elvégzéséhez szükséges 
időt, így minimálisra csökken az 
állásidő.

Önterülő epoxi rendszer magas szárazanyag-tartalommal antisztatikus, disszipatív ipari padlókhoz; 
1,5–2 mm vastagság.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Mapefloor I 390 EDF  
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Primer W-AS

Primer SN + Quarzo 0,5 + Copper Band

Aljzat: beton 

ELŐNYÖK
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• Gyógyszeripar és vegyipar.
• Elektronikai ipar.
• Élelmiszeripar.
• Bemutatótermek.
• Bevásárlóközpontok és lakások.

 Pormentes és vízálló.
 Magas szárazanyag-tartalmú.
 Magas kopásállóságú és 
teherbírású.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.

 Kismértékben sárgul.
 Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.

Többrétegű dekoratív epoxi rendszer rendkívül vonzó felülettel ipari és kereskedelmi padlókhoz;  
2,5–3,0 mm vastag.

MAPEFLOOR 
COMPACT 
SYSTEM MF

Mapecoat Universal

Mapecoat Universal 
+ megszórva Mapequartz Colorral

Mapecoat Universal 
+ megszórva Mapequartz Colorral

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
COMPACT 
SYSTEM HD

• Gyógyszeripar és vegyipar.
• Elektronikai ipar.
• Élelmiszeripar.
• Bemutatótermek.
• Bevásárlóközpontok és lakások.

 Pormentes és vízálló.
 Magas szárazanyag-tartalmú.
 Magas kopásállóságú és 
teherbírású.
 Ellenáll a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.

 Kismértékben sárgul.
 Könnyű tisztítani és fertőtleníteni.

Mapecoat Universal

Mapecoat Universal 
+ Mapecolor Paste (opcionális)

+ Dynastone CT 

Mapecoat Universal

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK

Póruszárt epoxi habarcs rendszer rendkívül esztétikus megjelenéssel ipari és kereskedelmi padlókhoz; 
5,0–8,0 mm vastag.
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MAPEFLOOR 
CPU/DP

 Érdes, csúszásmentes felület.
 Kiválóan ellenáll a hősokknak 
és nagymértékben a vegyi 
anyagoknak, mint pl. savak, 
lúgos oldatok, zsír, sóoldatok, 
szénhidrogének, stb.

 Alkalmas nehéz forgalomnak 
kitett padlókra nagy mechanikai 
ellenálló képessége és kopás-
állósága miatt.

Többrétegű, csúszásmentes poliuretán/cement bázisú rendszer nagy mechanikai szilárdsággal és 
vegyi ellenálló képességgel ipari padlók bevonására; 3–4 mm vastagság.
Megfelel az élelmiszeriparban alkalmazott szabványoknak.

Mapefloor CPU/TC
+ Mapecolor Paste

Mapefloor CPU/MF + Mapecolor CPU
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Mapefloor CPU/MF + Mapecolor CPU
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

• Gyógyszeripar, vegyipar és 
élelmiszeripar.

• Pékségek, borászatok, sörgyárak és 
italgyártás általában.

• Cukorfeldolgozó és ásványvíz 
palackozó üzemek.

ELŐNYÖK
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Mapefloor CPU/MF
+ Mapecolor CPU

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ megszórva Quarzo 0,9-cel

Aljzat: beton 

MAPEFLOOR 
CPU/MF

• Gyógyszeripar, vegyipar és 
élelmiszeripar.

• Pékségek, borászatok, sörgyárak és 
italgyártás általában.

• Cukorfeldolgozó és ásványvíz 
palackozó üzemek.

 Sima felület.
 Kiválóan ellenáll a hősokknak 
és nagymértékben a vegyi 
anyagoknak, mint pl. savak, 
lúgos oldatok, zsír, sóoldatok, 
szénhidrogének, stb.

 Alkalmas nehéz forgalomnak 
kitett padlókra nagy mechanikai 
ellenálló képessége és 
kopásállósága miatt.

Önterülő poliuretán/cement bázisú rendszer nagy mechanikai szilárdsággal és vegyi ellenálló 
képességgel ipari padlók bevonására; 3–6 mm vastagság.
Megfelel az élelmiszeriparban alkalmazott szabványoknak.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
CPU/HD

 Jelentősen érdes, csúszásmentes 
felület.
 Kiválóan ellenáll a hősokknak 
és nagymértékben a vegyi 
anyagoknak, mint pl. savak, 
lúgos oldatok, zsír, sóoldatok, 
szénhidrogének, stb.

 Alkalmas nehéz forgalomnak 
kitett padlókra nagy mechanikai 
ellenálló képessége és 
kopásállósága miatt.

Nagy szilárdságú poliuretán/cement bázisú habarcs rendszer nagy mechanikai szilárdsággal, vegyi 
anyagokkal és hősokkal szembeni ellenálló képességgel, csúszásmentes felülettel ipari padlókhoz;
6–9 mm vastag.
Megfelel az élelmiszeriparban alkalmazott szabványoknak.

Mapefloor CPU/HD + Mapecolor CPU

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

• Gyógyszeripar, vegyipar és 
élelmiszeripar.

• Pékségek, borászatok, sörgyártás  
és általában italgyártás.

• Cukorfeldolgozó és ásványvíz 
palackozó üzemek.

ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
CPU/NZ

Mapefloor CPU/NZ + Mapecolor CPU

Aljzat: beton 

• Gyógyszeripar, vegyipar és 
élelmiszeripar.

• Pékségek, borászatok, sörgyártás 
és általában italgyártás.

• Cukorfeldolgozó és ásványvíz 
palackozó üzemek.

 Jelentősen érdes, csúszásmentes 
felület.
 Könnyen felhordható.
 Kiválóan ellenáll a hősokknak 
és nagymértékben a vegyi 
anyagoknak, mint pl. savak, 
lúgos oldatok, zsír, sóoldatok, 
szénhidrogének, stb.

 Alkalmas nehéz forgalomnak 
kitett padlókra nagy mechanikai 
ellenálló képessége és 
kopásállósága miatt.

Könnyen felhordható, nagy szilárdságú poliuretán/cement bázisú rendszer nagy mechanikai 
szilárdsággal, vegyi anyagokkal és hősokkal szembeni ellenálló képességgel, csúszásmentes felülettel 
ipari padlókhoz; 4–6 mm vastag.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
CPU/RT

• Gyógyszeripar, vegyipar és 
élelmiszeripar.

• Pékségek, borászatok, sörgyártás  
és általában italgyártás.

• Cukorfeldolgozó és ásványvíz 
palackozó üzemek.

 Jelentősen érdes, csúszásmentes 
felület.
 Könnyen felhordható.
 Kiválóan ellenáll a hősokknak 
és nagymértékben a vegyi 
anyagoknak, mint pl. savak, 
lúgos oldatok, zsír, sóoldatok, 
szénhidrogének, stb.

 Alkalmas nehéz forgalomnak 
kitett padlókra nagy mechanikai 
ellenálló képessége és 
kopásállósága miatt.

Könnyen felhordható, nagy szilárdságú, poliuretán/cement bázisú habarcs rendszer nagy mechanikai 
szilárdsággal, vegyi anyagokkal és hősokkal szembeni ellenálló képességgel, csúszásmentes felülettel 
ipari padlókra; 6–9 mm vastagság.
Megfelel az élelmiszeriparban alkalmazott szabványoknak.

Mapefloor CPU/RT + Mapecolor CPU

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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ULTRATOP
NATURAL HATÁS

• Ipari raktárak.
• Gyalogosforgalomra használt 

területek.
• Áruk kezelésére és mozgatására 

használt átlagos járműforgalmú 
raktárak.

• Felületkezelt dekoratív padlók a 
lakossági építési szektorban, mint 
pl. üzletek, bemutatótermek, irodák, 
bevásárlóközpontok, stb.

 Nagyon gyorsan bedolgozható az 
állásidő lecsökkentésére.
 Bedolgozás után már néhány 
órával gyalogosforgalommal 
terhelhető.
 Kopással szemben jól ellenáll 
további vastag bevonat nélkül.

 Tökéletesen sima felületet 
biztosít.
 Nagyon jó mechanikai 
tulajdonságok és kopásállóság: 
közepes mértékű gumikerekes 
járműforgalommal terhelt padlók 
bevonására alkalmas.

Önterülő, ultragyors kötésű cementkötésű rendszer kopásálló padlókhoz; 5–40 mm vastag.

Felületkezelés a Mapefloor Finish termékcsaládból

Ultratop

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ megszórva Quarzo 1,2-vel

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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ULTRATOP
POLÍROZOTT HATÁS

• Üzletek.
• Múzeumok.
• Éttermek.
• Irodák, templomok, 

bemutatótermek, apartmanok, 
stb.

• Forgalomnak kitett felületek 
bevásárlóközpontokban.

 Nagyon gyorsan bedolgozható.
 Néhány napon belül szárazon 
csiszolható.
 A szárazcsiszolási technika 
lehetővé teszi a különböző 
színárnyalatú Ultratopok egy 
felületen történő használatát.

 Jó kopásállóság, nincs szükség 
további bevonatra.
 Tökéletesen sík, sima, 
fényvisszaverő felületet biztosít.

Önterülő, ultragyors kötésű cementkötésű rendszer kopásálló padlókhoz polírozott hatással;  
10–40 mm vastag.

Felületkezelés a Mapefloor Finish termékcsaládból

Ultratop + Ultratop Stucco

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ megszórva Quarzo 1,2-vel

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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ULTRATOP
„TERRAZZO ALLA 
VENEZIANA”
HATÁS

• Üzletek.
• Éttermek.
• Irodák.
• Templomok.
• Bemutatótermek.
• Múzeumok, színházak, stb.
• Bevásárlóközpontok.
• Hotel recepciók, apartmanok, stb.

 Nagyon gyorsan bedolgozható.
 Bedolgozás után néhány nappal 
már szárazon csiszolható.
 Tökéletesen sík, sima, 
fényvisszaverő felületet biztosít.
 Jó kopásállóság, nincs szükség 
további bevonatra.

 Az Ultratop termékválasztékból a 
különböző színeket természetes 
adalékanyaggal kombinálva 
egyedi mintájú padlók hozhatók 
létre.

Ultragyors kötésű cementkötésű rendszer kopásálló, „Terrazzo alla veneziana” hatású padlók 
létrehozásához; 15–40 mm vastag.

Mapefloor I 910 
+ természetes adalékanyag + Ultratop 

+ Ultratop Stucco

Mapecrete Stain Protection

Mapefloor I 910

Primer SN + Quarzo 0,5 + megszórva Quarzo 1,2-vel

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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ULTRATOP
LOFT

• Bárok és üzletek.
• Éttermek.
• Magánlakások.
• Wellness központok.
• Hotelek, üdülők.
• Kiállítási terek.
• Múzeumok.
• Bemutatótermek.

 Könnyű felhordani, gyors 
száradású.
 Nagy kopásállóság jelentős 
gyalogosforgalomnak kitett 
területen.
 Sokoldalú. Függőleges felületre 
is felhordható új padlók 
kialakításakor és régi padlók 
felújításakor.

 Maximális szabadság a 
kreativitásban: a rendelkezésre 
álló különböző színek 
kombinálhatók egyedi 
megoldások létrehozásához, 
lehetetlen megismételni a 
bevonatokat.
A kezelt felületek gyorsan 
üzembe helyezhetők.

Cementkötésű rendszer simított vagy felhős hatással dekoratív bevonatok kialakításához padlókra és 
falakra; legfeljebb 2 mm vastagságig.

Felületkezelés a Mapefloor Finish termékcsaládból

Ultratop Loft W

Primer LT

Ultratop Loft F

Aljzat: beton 

Primer SN + Quarzo 0,5 + megszórva Quarzo 0,5-tel

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM HE

• Fedett és nyitott gépjármű parkolók.
• Többszintes parkolóházak.
• Hidak.
• Járdák.
• Gépjárműforgalommal terhelt 

lapostetők.
• Apartmanház udvarai a 

garázslejárókhoz.

 Nagy repedésáthidaló képesség 
-20°C-ig.
 Vízszigetel.
 Mechanikai terheléssel szemben 
jól ellenáll.
 Csúszásmentes felület.

 A mozgó járműforgalom 
folyamatos áthaladásával 
szembeni nagy teherbíró 
képesség és kopásállóság 
jellemzi.

Többrétegű, fugamentes poliuretán rendszer nagy dinamikus repedésáthidaló képességgel 
gyalogosforgalomra és akár kültéri, intenzív gépjárműforgalomnak kitett területekre. A rendszer 
megfelel a Rili DafStb (Német Bizottság útmutatása vasbetonra) OS 11a-nak és a betonfelületek 
védelmére az MSZ EN 1504-2 szerint; 5–5,5 mm vastag.

Mapefloor Finish 451

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste
+ Quarzo 0,25 + megszórva  

Quarzo 0,9-cel vagy Quarzo 1,2-vel

Mapefloor PU 400 LV + Quarzo 0,25

Aljzat: beton 

Primer SN + Quarzo 0.5
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM ID

• Fedett gépkocsiparkolók.
• Többszintes parkolóházak.
• Hidak.
• Járdák.
• Intenzív forgalomnak kitett 

többszintes parkolóházak (közbenső 
födémek), belső garázsok és 
parkolóhelyek felfestése.

 Magas repedésáthidaló képesség 
-10°C fokig.
 Vízszigetelő hatás csúszásmentes 
felülettel.
 Sokoldalú: alkalmas területek 
kijelölésére azok különböző 
használata szerint, mint pl. 
parkoló területek, tranzit 
útvonalak, gyalogos területek  

és útjelek.
 A mozgó járműforgalom 
folyamatos áthaladásával 
szembeni nagy teherbíró 
képesség és kopásállóság 
jellemzi, kitűnően ellenáll a 
mechanikai terhelésnek és az 
agresszív vegyszereknek.

Többrétegű, fugamentes poliuretán rendszer jó dinamikus repedésáthidaló képességgel 
gyalogosforgalomra és beltéri, intezív gépjárműforgalomnak kitett területekre. A rendszer megfelel 
a Rili DafStb (Német Bizottság útmutatása vasbetonra) OS 13-nak és a betonfelületek védelmére az  
MSZ EN 1504-2 szerint. Teljes vastagság 2–2,5 mm.

Mapefloor Finish 415

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25 

+ megszórva Quarzo 0,5-tel vagy  
Quarzo 0,9-cel vagy Quarzo 1,2-vel

Primer SN + Quarzo 0,5
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM ME

• Fedett és nyitott autóparkolók 
felülete.

• Többszintes parkolóházak.
• Hidak.
• Járdák.
• Intenzív forgalomnak kitett 

többszintes parkolóházak (közbenső 
födémek), belső garázsok és 
parkolóhelyek felfestése.

 Magas repedésáthidaló képesség 
-20°C fokig.
 Vízszigetelő hatás csúszásmentes 
felülettel.
 Sokoldalú: alkalmas területek kije- 
lölésére azok különböző haszná-
lata szerint, mint pl. parkoló 
területek, tranzit útvonalak, 
gyalogos területek és útjelek.

 A mozgó járműforgalom 
folyamatos áthaladásával 
szembeni nagy teherbíró 
képesség és kopásállóság 
jellemzi, kitűnően ellenáll a 
mechanikai terhelésnek, az UV 
sugárzásnak és az agresszív 
vegyszereknek.

Többrétegű, fugamentes poliuretán rendszer nagy dinamikus repedésáthidaló képességgel 
gyalogosforgalomra és akár kültéri, intezív gépjárműforgalomnak kitett területekre. A rendszer 
megfelel a Rili DafStb (Német Bizottság útmutatása vasbetonra) OS 11b-nek és a betonfelületek 
védelmére az MSZ EN 1504-2 szerint. Teljes vastagság 4–4,5 mm.

Mapefloor Finish 451 

Mapefloor PU 400 LV + Quarzo 0,25
+ megszórva Quarzo 0,9-cel  

vagy Quarzo 1,2-vel

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM RHT

• Felületek fedett garázsokban, 
többszintes parkolóházakban, 
garázsokban, stb.

• Intenzív forgalomnak kitett belső 
parkolók, beleértve a talajszint alatt 
is, felfestések belső garázsokban és 
parkolóhelyeken, akár szigeteletlen 
aljzat esetén is.

 Csúszásmentes felület.
 Vízszigetelő felület és könnyű 
karbantartani.
 Sokoldalú: alkalmas területek 
kijelölésére azok különböző 
használata szerint, mint pl. 
parkoló területek, tranzit 
útvonalak, gyalogos területek  
és útjelek.

 A mozgó járműforgalom 
folyamatos áthaladásával 
szembeni nagy teherbíró 
képesség és kopásállóság 
jellemzi, kitűnően ellenáll a 
mechanikai terhelésnek és  
az agresszív vegyszereknek.

Többrétegű, fugamentes epoxi rendszer gyalogos- és intenzív gépjárműforgalomnak kitett 
felületekre. A rendszer megfelel a Rili DafStb (Német Bizottság útmutatása vasbetonra) OS 8-nak és  
a betonfelületek védelmére az MSZ EN 1504-2 szerint. 3–3,5 mm vastag
.

Mapefloor I 300 SL  
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Mapefloor I 300 SL  
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,5
+ megszórva Quarzo 0,5-tel vagy 

Quarzo 0,9-cel vagy Quarzo 1,2-vel

Primer SN + Quarzo 0,5
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton

ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM RLT

• Felületek fedett garázsokban, 
többszintes parkolóházakban, 
garázsokban, stb.

• Intenzív forgalomnak kitett belső 
parkolók, beleértve a talajszint alatt 
is, felfestések belső garázsokban és 
parkolóhelyeken, akár szigeteletlen 
aljzat esetén is

 Csúszásmentes felület.
 Vízszigetelő felület és könnyű 
karbantartani.
 Sokoldalú: alkalmas területek 
kijelölésére azok különböző 
használata szerint, mint pl. 
parkoló területek, tranzit 
útvonalak, gyalogos területek  
és útjelek.

 A mozgó járműforgalom 
folyamatos áthaladásával 
szembeni nagy teherbíró 
képesség és kopásállóság 
jellemzi, kitűnően ellenáll a 
mechanikai igénybevételeknek.

Többrétegű, fugamentes epoxi rendszer gyalogos- és intenzív gépjárműforgalomnak kitett 
felületekre. A rendszer megfelel a Rili DafStb (Német Bizottság útmutatása vasbetonra) OS 8-nak és a 
betonfelületek védelmére az MSZ EN 1504-2 szerint. 0,8–1,2 mm vastag.

Mapefloor I 300 SL  
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,25 

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,5 + megszórva Quarzo 0,5-tel 

vagy Quarzo 0,9-cel

Aljzat: beton

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AL

• Kórházak.
• Múzeumok.
• Könyvtárak, előadótermek.
• Üzletek.
• Iskolák, óvodák.
• Apartmanok.
• Irodák, magánstúdiók.
• Várótermek, orvosi rendelők.

 Könnyű bedolgozni.
 Nagyon alacsony illékony 
szervesanyag kibocsátású.
 Csökkenti a zajszintet.
 UV sugárzásnak ellenáll.
 Hézagmentes padló 
osztóhézagok nélkül.

 Jelentősen csökkenti az aljzatra 
jutó ütéseket.
 Rugalmas, puha és kényelmes 
rajta a járás.
 Vonzó megjelenésű.

Önterülő, rugalmas, az UV sugárzásnak ellenálló alifás poliuretán gyanta bázisú rendszer lakossági 
környezetben levő padlók bevonására; 2 mm vastag.

Mapefloor Finish 58 W (átlátszó változat)

Mapefloor PU 461

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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• Kórházak.
• Múzeumok.
• Könyvtárak, előadótermek.
• Üzletek.
• Iskolák, óvodák.
• Apartmanok.
• Irodák, magánstúdiók.
• Várótermek, orvosi rendelők.

MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AL/X

 Nagymértékű járáskomfort.
 Nagyon alacsony illékony 
szervesanyag kibocsátású.
 Jelentősen csökkenti az aljzatra 
jutó ütéseket.
 Csökkenti a zajszintet.

 UV sugárzásnak ellenáll.
 Fugamentes padlók 
osztóhézagok nélkül.
 Rugalmas, puha és kényelmes 
rajta a járás.
 Vonzó megjelenésű.

Önterülő, rugalmas, flexibilis, UV sugárzásnak ellenálló, alifás poliuretán gyanta bázisú rendszer 
lakossági környezetben levő felületek bevonására; 6 mm vastag.

Mapefloor PU 461

Mapefloor Finish 58 W (átlátszó változat)

Mapefloor Pore Filler

Mapecomfort FL

Aljzat: beton

Mapefloor Pore Filler

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AR

 Könnyű bedolgozni.
 Nagyon alacsony illékony 
szervesanyag kibocsátású.
 Csökkenti a zajszintet.
 UV sugárzásnak ellenáll.
 Hézagmentes padló 
osztóhézagok nélkül.

 Jelentősen csökkenti az aljzatra 
jutó ütéseket.
 Rugalmas, puha és kényelmes 
rajta a járás.
 Vonzó megjelenésű.

Önterülő, rugalmas, aromás poliuretán gyanta bázisú, UV sugárzásnak ellenálló rendszer beltéri 
padlófelületek bevonására; 2 mm vastag.

Mapefloor Finish 58 W (színezett változat)

Mapefloor PU 460

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

Aljzat: beton

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

• Kórházak.
• Múzeumok.
• Könyvtárak, előadótermek.
• Üzletek.
• Iskolák, óvodák.
• Apartmanok.
• Irodák, magánstúdiók.
• Várótermek, orvosi rendelők.

ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AR/X

Önterülő, rugalmas, flexibilis, aromás poliuretán gyanta bázisú, UV sugárzásnak ellenálló rendszer 
beltéri padlófelületek bevonására; 6 mm vastag.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

• Kórházak.
• Múzeumok.
• Könyvtárak, előadótermek.
• Üzletek.
• Iskolák, óvodák.
• Apartmanok.
• Irodák, magánstúdiók.
• Várótermek, orvosi rendelők.

Mapefloor PU 460

Mapefloor Finish 58 W (színezett változat)

Mapefloor Pore Filler

Mapecomfort FL

Aljzat: beton

Mapefloor Pore Filler

 Nagymértékű járáskomfort.
 Nagyon alacsony illékony 
szervesanyag kibocsátású.
 Jelentősen csökkenti az aljzatra 
jutó ütéseket.
 Csökkenti a zajszintet.

 UV sugárzásnak ellenáll.
 Hézagmentes padló 
osztóhézagok nélkül.
 Rugalmas, puha és kényelmes 
rajta a járás.
 Vonzó megjelenésű.

ELŐNYÖK
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DECOR 
SYSTEM 70

• Üzletek.
• Áruházak.
• Irodák, éttermek.
• Hotel recepciók.
• Magánlakások.
• Kávézók.
• Hotelek, bemutatótermek, stb.

 Gyors, könnyű bedolgozás.
 Különböző vastagságokban és 
különböző színekben felhordható.
 Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak, 
mint pl. hígított savak, lúgos 
termékek, olaj és üzemanyag.
 Átlagos gyalogosforgalommal 
szemben nagymértékben 
kopásálló.

 Sokoldalú. Függőleges felületre 
is felhordható új padlók 
kialakításánál és régi padlók 
felújításánál.
 A bevont felületek gyorsan 
használatba vehetők.

Epoxi rendszer simított hatású dekoratív padlók létrehozására; 1,5–3 mm vastag.

Felületkezelés a Mapefloor Finish termékcsaládból

Mapefloor Decor 700
+ Mapecolor Paste

Mapefloor Decor 700 + Mapecolor Paste

Aljzat: beton

Primer SN + Quarzo 0,5  
+ megszórva Quarzo 0,5-tel

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR
SYSTEM 35 F

• Bevásárló központok, 
szupermarketek.

• Üzletek.
• Bemutatótermek.
• Bankok, irodák.
• Iskolák.
• Színházak és múzeumok.
• Apartmanok.

 Egyedi minták és hatások 
létrehozása.
 Színárnyalatok és felületek 
végtelen változata.
 Hézagmentes felületek 
korlátozott számú dilatációval.

 Nagymértékben teherbíró és 
kopásálló kitűnő tartóssággal.
 Könnyű tisztítani és 
karbantartani.

Epoxy rendszer nagymértékben dekoratív és tartós „Terrazzo alla veneziana” hatású padlók 
kialakításához; kb. 10 mm vastag.

Mapelux Lucida vagy Mapelux Opaca (opcionális)

Mapefloor I 350 SL 
+ Mapecolor Paste + Dynastone TZ

Primer SN + Quarzo 0,5
+ megszórva Quarzo 0,9-tel

Aljzat: beton

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ELŐNYÖK
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MAPEFLOOR
URBAN 
SYSTEM

• Dekoratív felületek előkertekben  
és járdákon.

• Dekoratív bevonat kültéri területe-
ken, pl. teraszon, gyalogösvényen  
és oszlopsorok alatt.

• Dekoratív vízáteresztő réteg 
úszómedencék körül.

• Dekoratív padlóburkolat beltéri  
környezetben, pl. kiállítócsarnokok-
ban, áruházakban és üzletekben.

 Kifejezetten csúszásmentes 
felület.
 Nagymértékben teherbíró és 
kopásálló gyalogosforgalommal 
szemben.

 Nem sárgul.
 A keverékben levő színezett 
adalékanyag a padlót 
nagymértékben dekoratív 
felületté teszi. 

Vízáteresztő rendszer, amely alifás poliuretán bázisú kötőanyaggal kevert természetes adalékanyagból 
(2–4 mm vagy 4–8 mm) áll dekoratív kültéri felületek létrehozására.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Mapefloor Binder 930 
+ 2–4 vagy 4–8 mm szemcseméretű természetes kavics

Mapecoat I 600 W 

Aljzat: beton

ELŐNYÖK
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MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.
Telefon: +36 23/501-670
Fax: +36 23/501-666
Website: www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu


