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ULTRACARE SYSTEM  
Termékek felületek tisztítására, 
karbantartására és védelmére
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ULTRACARE, A MAPEI ÁLTAL KIFEJLESZTETT

ÚJ RENDSZER A FELÜLETEK TISZTÍTÁSÁRA, 

VÉDELMÉRE ÉS KARBANTARTÁSÁRA.

SOKOLDALÚSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG, INNOVÁCIÓ
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A Mapei 
története

A miénk egy nagyszerű olasz történet, amely Milánó 
külvárosában kezdődött Rodolfo Squinzivel, a cég 
alapítójával, aki segédanyagok gyártásába kezdett az 
építőipar számára (a MAPEI olaszul “Segédanyagok 
építéshez és iparhoz”). Az volt az ötlete, hogy az ágazat 
réspiacára, a padló- és falburkolatok ragasztóira 
összpontosítson, és ez volt az első lépés a siker felé vezető 
úton. A 60-as években, amikor az olasz kerámiapiac 
robbanásszerűen felpörgött, a Mapei kész volt 
megragadni a lehetőséget, hogy olyan termékcsaládot 
kínáljon, amely megkönnyítette és biztonságosabbá 
tette a kerámia burkolólapok fektetését a hagyományos 
cementkötésű habarcsokhoz képest. Ezek az évek 
kulcsfontosságúak voltak ahhoz, hogy a Mapei 
megértse a kutatás értékét, amely gyorsan a vállalat 
fejlődésének egyik fő hajtóerejévé vált. A Mapei új 
típusú ragasztókat, tömítőket, speciális habarcsokat, 
vízszigetelő termékeket és betonhoz adalékszereket 
kezdett gyártani.

A Mapei 1937-ben kezdte meg működését alapítójával, 
Rodolfo Squinzivel (a második jobbról a csoportképen) 
és 7 alkalmazottjával.
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A Mapei ma a világ egyik vezető vegyipari termékgyártója 
az építőipar számára és világszerte hozzájárult számos 
fontos építészeti és infrastrukturális munkához.
A Mapei alapvető elkötelezettsége, hogy képes legyen a 
legjobb és leginnovatívabb megoldásokat kínálni, hogy 
segítsen a fenntarthatóság elvei szerinti tervezésben 
és kivitelezésben. Ehhez felelősségtudatra és szilárd 
döntésekre van szükség, hogy a tervezők, a kivitelezők, a 
munkavállalók és az ügyfelek olyan termékeket kapjanak, 
amelyek biztonságosak, megbízhatóak, tartósak az 
évek során, és amelyek a lehető legkisebb hatással 
vannak a környezetre. A Mapei jelentősen hozzájárul a 
„zöld” épület koncepciójához azáltal, hogy innovatív, 
újrahasznosított és ultrakönnyű nyersanyagokból 
készült termékeket gyárt, amelyeket kifejezetten az 
energiafogyasztás csökkentésére és nagyon alacsony 
illékony szerves vegyületek kibocsátására fejlesztettek ki.
A Kutatás és Innováció mindig is a Mapei növekedésének 
hajtóereje volt, és a Mapei mindig jelentős beruházásokat 
fektetett a Kutatás & Fejlesztésbe. A Mapei kutatásának 
elsődleges célja, hogy innovatív, és mindenekelőtt 
biztonságos, fenntartható és tartós megoldásokat 
nyújtson a felhasználóknak a helyszíni munka minden 
aspektusának javítására, beleértve a legösszetettebb és 
legnehezebb megoldásokat is. A Mapei számára nem 
lehetséges megállni az innovációval: ez azt jelentené, 
hogy leállítanánk a növekedési folyamatot, amely szerves 
része a vállalati jövőképnek.

Mapei: Kutatás  
& Innováció
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UltraCare System

A Mapei örömmel mutatja be az UltraCare rendszert. Ezek a 
termékek már jól beváltak az észak-amerikai piacon. Az UltraCare 
megoldásokat kínál olyan tisztítási és burkolási helyzetekre, 
amelyekkel minden nap találkozunk az építőiparban. Az új 
UltraCare termékcsalád teljes mértékben kiegészíti a Mapei 
hagyományos termékvonalait az új építésektől a kereskedelmi 
vagy lakossági környezetben, a meglévő padlók helyreállításától 
egészen a felületek egészséges tisztításának és karbantartásának 
igényéig; a termékcsalád sokoldalú, megbízható és innovatív 
termékek teljes választékát kínálja. Széles tapasztalatunk és 
termékeink minősége azt jelenti, hogy mindig megbízható 
partnerek leszünk, akik képesek megfelelni a folyamatosan fejlődő 
piac minden követelményének a felületi anyagok, textúrák és 
felületek tekintetében. Az UltraCare tisztítószer termékcsalád 
tökéletes megoldást kínál.
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JELMAGYARÁZAT

ALKALMAZÁSI TERÜLET
BELTÉR, KÜLTÉR, FALAK ÉS 
PADLÓK

+15 °C ALKALMAZÁSI TERÜLET
BELTÉRI & KÜLTÉRI PADLÓK

MAGAS KIADÓSSÁG

SPRAY KISZERELÉSBEN 
KAPHATÓ

KONYHA

FÜRDŐSZOBA

GYORS ÉS EGYSZERŰ 
ALKALMAZÁS

NAGY TELJESÍTMÉNY

KEVERÉSI ARÁNY 

FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ

PADLÓTISZTÍTÓ

5
ÉRINTKEZÉSI IDŐ 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ

FORGÓ TISZTÍTÓGÉP

NEDVES PORSZÍVÓ
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UltraCare Multicleaner 

UltraCare Multicleaner Spray

KISZERELÉS
750ml

KIADÓSSÁG
a szennyeződés mérté-
kétől és a felület típusá-
tól függ

FŐ 
TULAJDONSÁGOK

KISZERELÉS
1l & 5l

Koncentrált semleges tisztítószer, amely kezelt 
és kezeletlen felületek mindennapi tisztítására 
alkalmas.
 
Különböző hígításokban használva alkalmas felületek, mint 
pl. gres és kerámia burkolólapok, kő és beton hatékony 
és kíméletes tisztítására. Savra érzékeny anyagokhoz, 
mint pl. polírozott természetes kő, szintén megoldás lehet 
cementkötésű maradványok fugázás utáni eltávolításához.

KIADÓSSÁG
legfeljebb 1500m2  
(1:200 hígításban)

LEÍRÁS

FŐ 
TULAJDONSÁGOK

Felhasználásra kész tisztító spray, amellyel  
a tisztítás gyors és egyszerű. 
 
Sokféle felületen történő használatra alkalmas, arra tervez-
ték, hogy biztonságosan tisztítsa a felületeket, melyeket 
védő termékkel kezeltek. Csak permetezze a felületre és 
törölje le anélkül, hogy veszélyeztetné a védőkezelést. 
Valóban többcélú, mivel az otthon és a munkahely számos 
területén használható.

LEÍRÁS

• Erős koncentráció (hígítandó)
• Csíkok nélkül szárad
• Alkalmas kezelt és nem kezelt felületekhez

KULCSPONTOK

• Használatra kész tisztítószer
• Tökéletes üvegre, tükörre és mozaikokra
• Csíkok nélkül szárad meg

KULCSPONTOK
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UltraCare HD Cleaner 

KISZERELÉS
5l & 1l

KIADÓSSÁG
200 m2 felett a hígítástól,  
a szennyeződés mértékétől  
és a tisztítandó felülettől függ

UltraCare Keranet 

KISZERELÉS
5l & 1l

KIADÓSSÁG
a hígítástól, a szennye-
ződés mértékétől és a 
felület típusától függ

FŐ 
TULAJDONSÁGOK

Hatékony lúgos tisztítószer, amely eltávolítja  
a makacs szerves szennyeződést és zsírt  
számos felületről mélytisztítóként, és előkészíti  
a felületeket a helyreállításhoz vagy újra 
kezeléshez.
 
A hígítás az elvégzendő feladattól függően változtatható. 

5

LEÍRÁS

FŐ 
TULAJDONSÁGOK

Koncentrált savas tisztítószer, mely alkalmas  
gres, kerámia és minden saválló felületre történő 
használatra. Nagy hatékony a fugázás után a 
felületen maradt cementkötésű maradványok 
eltávolításában.
 
Pufferelt savas oldat, amely nem bocsát ki gőzöket, ezért 
biztonságos a kivitelezőnek és a környezetre is.

5

LEÍRÁS

• Nagymértékben hatékony zsírtalanító
• Nagymértékben hatékony mélytisztító rendkívüli   
   karbantartáshoz
• Tökéletes felületek tisztításához lapra-lap burkolása előtt
• Alkalmas vízbázisú metalizált viasz eltávolítására

KULCSPONTOK

KULCSPONTOK • Nagymértékben hatékony a cementkötésű fugázóma-
radványok és a burkolási szennyeződések eltávolítására
• A vízzel való hígítás az eltávolítandó szennyeződés 
  mértékének megfelelően módosítható (kb. 1:5 – 1:10 –  
  1 rész ULTRACARE KERANET 5, 10 rész vízzel)
• Alkalmas minden saválló anyagon történő használatra
• Alkalmas nedves porszívóhoz
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UltraCare Keranet Easy

KISZERELÉS
750ml

KIADÓSSÁG
a maradvány/szennye-
ződés mértékétől és a 
felület típusától függ

UltraCare Keranet Crystals 

KISZERELÉS
1kg & 5kg

FŐ 
TULAJDONSÁGOK

Felhasználásra kész savas bázisú tisztítószer, 
amely cementkötésű fugázóhabarccsal történt 
fugázás után nagyon hamar alkalmazható.
 
Alkalmas gres, kerámia és minden saválló felületen 
történő használatra, gyorsan és egyszerűen eltávolítja a 
habarcsmaradványokat a fugázott felületen. Egyszerűen 
permetezze a felületre, amikor a fugázóhabarcs elkezdett 
kötni, általában kb. 30 perccel fugázás után.

5

LEÍRÁS

FŐ 
TULAJDONSÁGOK

Koncentrált savas por termék, amelyet vízben kell 
feloldani. Tökéletes cementkötésű habarcsmarad-
ványok és cementfátyol eltávolításához pl. terra-
kotta, kerámia burkolólapok, saváló természetes 
kő felületekről. 
 
A kristályok felhordása előtt nedvesítse be a felületet, és 
hagyja hatni 2-3 percig, mielőtt megtisztítja a felületet. 
Alkalmas minden saválló felületre, de különösen jó kézzel 
készített terracotta burkolólapokra.

+15 °C

LEÍRÁS

KULCSPONTOK • Nagymértékben hatékony cementkötésű habarcsmarad 
   ványok eltávolítására
• Alkalmas minden saválló anyagra, különösen kézzel  
   készített terrakotta burkolólapokra 
• Alkalmas nedves porszívóhoz használatra

KULCSPONTOK • Tökéletes nagy formátumú burkolólapok fektetésekor  
   a “keret effektus” elkerülésére
• Használható a burkolólapok hátoldalán a  
   szennyeződések eltávolításához
• Használható a fugázás utáni napon a csekély  
   cementkötésű maradványok eltávolításához

KIADÓSSÁG
a hígítástól, a szeny-
nyeződés mértékétől és 
típusától függ

1-2
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UltraCare Acid Cleaner

KISZERELÉS
5l & 1l

• Nagymértékben hatékony cementkötésű habarcsmarad 
   ványok eltávolítására gres, kerámia és saválló felületekről
• Nem bocsát ki gőzöket
• Eltávolítja a vízkövet, rozsdát és sókivirágzást
• Hígítás 1:5 - 1:10 arányban
• Alkalmas nedves porszívóhoz használatra

KIADÓSSÁG
a hígítástól, a szennye-
ződés mértékétől és a 
felület típusától függ

UltraCare Kerapoxy Cleaner 

KISZERELÉS
750ml

• Ideális a burkolatfektetés helyén tisztításhoz
• Alkalmas greslapokhoz, kerámiára és üvegmozaikokhoz
• Gyors és könnyű felhasználás

KIADÓSSÁG
a maradványok/szeny-
nyeződés mértékétől és 
a felület típusától függ

FŐ 
TULAJDONSÁGOK

Koncentrált savas tisztítószer, amely alkalmas 
gres, kerámia és minden saválló felületen történő 
használatra.
 
Tökéletes cementkötésű habarcsmaradványok eltávolítá-
sához, amelyek fugázás után maradtak a felületen.  
Különböző hígításokban használható és mivel mosószert  
is tartalmaz, ez egy igazán többcélú tisztítószer.

5

LEÍRÁS

FŐ 
TULAJDONSÁGOK

Felhasználásra kész termék, amely könnyen 
eltávolítja az epoxi maradványokat fugázás után.
 
Alkalmas kerámia és üveg felületekre, beleértve  
a mozaikokat is.

5

LEÍRÁS

KULCSPONTOK

KULCSPONTOK

15-20
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UltraCare Epoxy Off Gel 

KISZERELÉS
1l

• Gyors és könnyű felhasználás
• Alkalmas kerámia és üveg felületre, beleértve  
   a mozaikokat is
• Gél állaga biztosítja, hogy a termék érintkezésben  
   maradjon az epoxi maradványokkal

KIADÓSSÁG
a maradvány/szennye-
ződés mértékétől és a 
felület típusától függ

FŐ 
TULAJDONSÁGOK

Nagyon hatékony magas viszkozitású oldat, 
mely egyszerűvé teszi az epoxi maradványok 
eltávolítását. 
 
Kifejezetten jó függőleges felületen történő 
munkavégzéshez, mivel a gél érintkezésben marad  
a felülettel és meglágyítja a maradványokat. 

30

LEÍRÁS

KULCSPONTOK  
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Termékválasztó táblázat 
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Gres, porcelán

Mázas kerámia

Cementlap 

Üveg mozaik

Klinker

Cementtartalmú fugák

Epoxi fugák

Cotto lapok

Agglomerát (gyanta bázisú)†

Agglomerát (cement bázisú)

Velencei terazzo

Csiszolt kőburkolólapok

Hasított kőburkolat

Gyanta padlók

Dekoratív cementpadlók

A Termékválasztó táblázatban nem szereplő aljzatok esetén kérjük, forduljon a Mapei műszaki ügyfélszolgálathoz
*Az UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner és UltraCare Multicleaner 
koncentrátumok, melyeket felhasználás előtt hígítani kell.  
A megfelelő hígítással és felhasználással kapcsolatos további információként kérjük, olvassa el a termék vonatkozó műszaki adatlapját 
vagy lépjen kapcsolatban műszaki ügyfélszolgálatunkkal.
† Csak beltéri felhasználásra alkalmas – a hőtágulási együtthatója miatt

Tekintettel a rendelkezésre álló anyagok nagy választékára, kérjük, hogy kétségek esetén végezzen előzetes tesztet 
egy nem feltűnő helyen. Ezek a tanácsok legjobb tudásunk alapján készültek, azonban kérjük, mindig kövesse  
a csempe gyártójának ajánlásait. Kétség esetén forduljon a Mapei műszaki szolgálatához, vagy végezzen előzetes 
vizsgálatot.
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Gres, porcelán

Mázas kerámia

Cementlap 

Üveg mozaik

Klinker

Cementtartalmú fugák

Epoxi fugák

Cotto lapok

Agglomerát (gyanta bázisú)†

Agglomerát (cement bázisú)

Velencei terazzo

Csiszolt kőburkolólapok

Hasított kőburkolat

Gyanta padlók

Dekoratív cementpadlók

Tanácsért forduljon a Mapei műszaki ügyfélszolgálathoz

Összeférhető 
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