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Nagy teljesítmény stílusosan…
akár nedves környezetben is!

A MAPEI LVT RENDSZER
Felújításhoz ideális megoldása a vékony LVT  
(design PVC) burkolat. Fürdőszobák és a vízzel 
rendszeresen érintkező felületekhez biztos   
megoldást nyújtanak az ide fejlesztett Mapei  
rendszerek. 

További információ: 
www.mapei.hu 

/mapeihungary
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RUGALMASABB 
KISZOLGÁLÁS
A kivitelezésnek köszönhetően 
a Mapei Kft. sóskúti üzemének 
raktárkapacitása 15 ezer négy-
zetméterre nőtt. A lezárult be-
ruházás a partnerek rugalma-
sabb, gyorsabb és magasabb 
minőségű  kiszolgálását tűzte 
ki legfontosabb céljául, amit a 

MAPEI HÍREK GYÁRTÁS

KÉTSZERES GYÁRTÓKAPACITÁS

A MAPEI KFT. SÓSKÚTI ÜZEMÉBEN
A Mapei Kft. megújult és kibővült üzemét idén tavasszal 
adták át. A generálkivitelezés feladait a Market Építő 
Zrt. látta el. Az átadón, valamint az ehhez kapcsolódó 
sajtótájékoztatón részt vett Veronica Squinzi, a Mapei 
Csoport globális fejlesztési igazgatója és Marco Squin-
zi, a Mapei Csoport K+F igazgatója is. Markovich Béla, a 
Mapei Kft. ügyvezetője tájékoztatta a részt vevő sajtó-
képviselőket, hogy a Mapei Kft.,  részben a beruházás-
nak köszönhetően, 2019-re immár 19 milliárd forintos 
bevételt és 16%-os növekedést tervez.
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kibővített raktár teljes mérték-
ben lehetővé tesz.
A raktárterület bővülését  ki-
egészíti egy Sofia névre hall-
gató rakodórobot munkába 
állítása. A rakodórobot beüze-
melése annak a törekvésnek 
a része, mely szerint nálunk 
a legkorszerűbb építési anya-
gok fejlesztésén túl, minden 
egyéb, a vállalat működésében 
fontos területen szintén a le-
hető legmodernebb megoldá-
sokat vezetjük be.

KORSZERŰ GYÁRTÁS
A bővítésnek köszönhetően 
ugyancsak sor kerülhetett a 
gyártókapacitás fejlesztésére. 
Így jelenleg már két poranya-
gú termékgyártósor működik 
Sóskúton. Az új,  gravitációs 
rendszerű, energiatakarékos 
gyártósor beüzemelésével 55 
ezer tonnáról 110 ezerre emel-
kedett a gyártókapacitás.
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A beruházás során bővült az 
üzem egy 800 tonnás, be-
ton-adalékszer gyártást segítő 
keverőgéppel is.
 
A TUDÁST ÁTADJUK
A Mapei Kft. különlegessége 
abban is áll, hogy saját modern 
vívmányait, eszközeit úgy a mű-
szaki, mint a vállalatirányítási, 
kommunikációs és értékesíté-
si területeken, tehát a tudást, 
amit a Mapei Kft. felhalmoz, 
továbbadja partnereinek, és ezt 
küldetésének tekinti.

Markovich Béla a sajtótájékoz-
tatón elmondta, hogy a Mapei 
Kft. 2018-ban 7,3 ezer szakem-
ber képzését vállalta, ugyan-
akkor az ismereteket sok millió 
elektronikus levél rendszeres 
küldésével és a közösségi mé-
dián keresztül is folyamatosan 
eljuttatja partnereinek és a 
szakembereknek.

MUNKATÁRSAK 
TÁMOGATÁSA
Az idén zárult sóskúti beruhá-
zás arra is alkalmat teremtett, 

hogy a Mapei munkatársak min-
dennapjai is magasabb színvo-
nalú terekben teljenek. Ennek 
érdekében bővültek az üzem 
szociális helyiségei. A munka-
társak egészsége és kényelme 
érdekében új funkciót ellátó 
egységek kerültek kialakításra, 
köztük egy negyven személyes 
étkező, konditerem, öltözők, 
valamint kerépkár és motorke-
rékpár tároló helyiségek is.

 

MAPEI HÍREK RENDEZVÉNY
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VILÁGHÍRŰ SZÍNVONAL A 
HELYI IGÉNYEK ÉRDEKÉBEN
A Mapei S.p.A globális fej-
lesztési igazgatója, Veronica 
Squinzi a sajtótájákoztatón el-

mondta, hogy a beruházással a 
Mapei Kft. a világszerte 87 le-
ányvállalattal rendelkező nem-
zetközi Mapei egyik legeredmé-
nyesebb tagjává vált.

Marco Squinzi, a Mapei 
Csoport K+F igazgatója pedig 
arról beszélt, hogy a 81 gyárat 
és a már említett 87 leányvál-
lalatot működtető Mapei mindig 
a helyi piacismeretre és a he-
lyi tapasztalatokra épít, a helyi 
csapatokra támaszkodik. Az 
így felépülő működés rendkívül 
hatékony, hiszen a helyi piaci 
igényeket, a helyi partnerek ki-
szolgálását és segítését állítja a 
munka középpontjába. 
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MEGHÍVÓ RENDEZVÉNY

Egy hétvégére a bringások fellegvárává válik Zalakaros, ugyanis június 21-23. között 
kerül megrendezésre a Mapei Tour de Zalakaros kerékpárverseny.

A BRINGÁSOKÉ LESZ 
ZALAKAROS!

JÚNIUSBAN ISMÉT

Kikapcsolódás profiknak és családosoknak
A hétvége nem csak a spor tról szól: családok-
nak is tökéletes hétvégi program lehet!  A  33 
km-es Kis-Balaton családi bringatúrán keresz-
tül, a 60 km-es Vil ltek Teljesítménytúrán át, a
137 km-es Bike Style országúti marato-
nig,  mindenki megtalálhatja azt, amiben ki-
próbálná magát.

Fehér Melinda, törzspartner kommunikáció felelős írása

Minden indulónak INGYENES 
belépő a rajtszám mellé a za-

lakarosi termálfürdőbe!

Várunk sok szeretettel júniusban
Zalakaroson!

www.tourdezalakaros.hu
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Bombahír!
Magyarországra látogat a világ 
valaha élt egyik legjobb sprin-
tere, az országúti kerékpár-
sport egyik ikonja, az olasz 
Mario Cipollini, aki a  Mapei 
Tour de Zalakaros idei sztár-
vendége lesz június 22-23-án.
Cipollini pályafutása során 200 
profi győzelmet szerzett, köz-
tük 43-at a Giro d’Italia-n, 20-
at a Tour de France-on, 2003-
ban Zolderben megnyerte az 
országúti világbajnokságot.
Zalakaroson nem csak 
messziről lesz látható az olasz 
sztár, hanem aktívan részt is 
vesz az eseményen, a Mapei 
VIP sátor vendége is lesz. A 
vasárnapi  maraton 137 km-es 
távján is rajthoz áll, ezen kívül 
lesz autogramosztás, és közös 
fotókészítési lehetőség is vele!

Hagyományainkhoz híven 
idén is szeretnénk olyanokkal 
megosztani a kerékpározás 
élményét, akiknek erre va-
lamilyen okból kifolyólag 
nincs lehetőségük.

A Mapei, a Teker Sportiroda és 
a Holnapocska Tábor együtt-
működésében szeretnénk 
megrendezni 2019 szeptem-
berében a Mapei – Holnapocs-
ka Kerékpáros Élménytábort 
hátrányos helyzetű gyerekek 
számára. Ahhoz azonban, hogy 
minél több gyereket tudjunk 
meghívni a TE támogatásodra 
is szükségünk van!
Online nevezéskor (vagy 
akár utána, attól függet-
lenül is)  250 vagy 500 Ft 
értékben  tudsz  támogató-
jegyet  vásárolni, és ezt 
teljes egészében a tábor fi-
nanszírozására fordítjuk Ezen 
kívül minden fizetéssel járó 
nevezés után  100 Ft au-
tomatikusan  megy a tábor 
támogatására! 

Támogasd te is a Mapei - Holnapocska
kerékpáros kalandtábort!

www.tourdezalakaros.hu



10    MK 62. SZÁM/2019

MAPEI HÍREK RENDEZVÉNY

Az ötvenezer látogatót vonzó Construma kiállításon az egyik leglátogatottabb 
stand ismét a Mapei-é volt. Szaktanácsadás és segítségnyújtás mellett az 
idén is voltak játékok és nyeremények, a legkisebbek pedig mini Mapei bicajo-
kat is találtak nálunk. A szakmai bemutatók egy részében az  LVT burkolatok 
felhasználását tettük közérthetőbbé. Ezen kívül az óriáslapos és a hőszigete-
lési termékeink bemutatója is sok érdeklődőt vonzott. 

A TUDATOSSÁG KIÁLLÍTÁSA
CONSTRUMA, 2019

Az idén változtattunk a meg-
szokott kiáll ítási koncepción. 
Nem törekedtünk arra, hogy a 
legfontosabb újdonságaink és 
fejlesztéseink mindegyikét be-
mutassuk. Azt vit tük a kiáll ítás-
ra, ami a szakmát és a lakossá-
got a legjobban érinti. Viszont 
ezekről a megoldásokról meg-
mutattunk mindent.

BEMUTATOTT 
MEGOLDÁSAINK
Három szakmai felületet alakí-
tottunk ki, ahol megismerhető-

ek voltak az LVT (Luxury Vinyl 
Tile), az óriás vékony porcelán 
lapok és a megújult homlokzati 
rendszer megoldásai.
A választásunk két okból esett 
ezekre a témákra. Egyrészt  né-
melyik területtel kapcsolatban 
a megnövekedett megrendelői 
igény ellenére sincs valameny-
nyi szakember teljesen tisztá-
ban. Másrészt, köszönhetően a 
Mapei folyamatos kutatómun-
kájának, elhozhattunk a kiáll í-
tásra néhány olyan újdonságot 
is, ami messzemenően kiszol-

Novák Péter, hideg- és 
melegburkolati termék-
vonal felelős írása

MAPEI ÚJDON-
SÁGOK A KIÁLLÍ-
TÁSON:
- LVT burkolatok 
megoldásai
- óriás, vékony 
lapok ragasztása
- új hőszigetelési 
megoldások
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gálja az építés során a kivite-
lezői igényeket. 
A Construma 5 napján tehát a 
kivitelezési feladatokra össz-
pontosítottunk, és arra, hogy 
valós segítséget tudjunk nyúj-
tani  par tnereinknek és azok 
megrendelőinek. 

ÓRIÁS, VÉKONY PORCELÁN 
LAPOK
Az óriás lapok döbbenete-
sen látványosak, eleganci-
át és szépséget sugároznak. 
Mindenki szívesen látná őket 
a lakásában. Azonban a jelen-
legi piacon még mindig nem 
teljesen biztos, hogy a meg-
rendelők tapasztalt szakem-

ber t találnak az óriás lapokkal 
tör ténő burkoláshoz.
Az óriás lapok ragasztása egy 
különleges műfaj! A szakem-
ber részéről különleges felké-
szültséget igényelnek, és más 
szerszámok, más technológiák 
és más segédanyagok szüksé-
gesek a beépítésükhöz.
A három szakmai felületünk 
egyikét ennek a témának szen-
teltük.
Egy nappali imitáció segítsé-
gével rétegrendi példákat mu-
tattunk be falon és padlón, és  
kis betekintő ablakokon ke-
resztül arról is képet lehetett 
alkotni, hogy milyen megoldás 
bújik meg a burkolat alatt.

A padló rétegrend kialakítá-
sánál használtuk a MAPETEX 
SYSTEM rétegrendünket, ami 
egy olyan különleges repedés-
áthidaló megoldás, melynek 
segítségével nemcsak az aljzat 
mozgásaiból adódó feszült-
ségeket lehet csökkenteni és 
így a lapok törését elkerülni, 
hanem alkalmazásával a di-
latációs hézagokat is át lehet 
burkolni. Így nem kell a drága 
és nagyméretű lapokat elvágni 
a dilatációs rés felett, hanem 
úgynevezett rejtett dilatáció 
kialakítására nyí l ik lehetőség.
A standon minden érdeklődő-
nek szakmai segítséget nyúj-
tottunk, és akinek szüksége 

Construma, 2019:
A kiállításon egy 
nappali burko-
lat modellezésén 
keresztül mutattuk 
be az óriás, vékony 
porcelán lapok ra-
gasztásának meg-
oldásait.
Megismertettük a 
MAPETEX rend-
szert, melynek 
alkalmazásával 
biztonságosan fek-
tethetők az óriás 
lapok. 
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volt rá, az óriás lapok fekteté-
sével foglakozó füzetet is vihe-
tett magával.
Az LVT burkolatok dinami-
kus piaci fejlődése ellenére 
még mindig kevesen tudják, 
hogy valójában mi is az LVT. 
Mindenki hallott már ezekről a 
műanyag alapú burkolatokról, 
amelyek egy 3D-s nyomatási 
technológiának köszönhetően, 
élethűen tudják utánozni a  fát, 
a kerámiát és a természetes 
köveket. Az LVT, műszaki tulaj-
donságai miatt, ideális anya-
ga a felújításoknak, vagy akár 
az új építéseknek is. Azonban 

kevesen vannak tisztában a 
benne rejlő összes lehetőség-
gel és még kevesebben azzal, 
hogy hogyan is kellene ezeket 
a burkolatokat  hosszú távon 
is jó minőségben, probléma-
mentesen fektetni. A másik 
szakmai felületünk így az LVT-t 
mutatta be. Ezt a burkolatot 
ma mindenki zár tan, egymás 
mellé rakva fekteti. Azonban 
a mi fürdőszoba imitációnk  
nemcsak műszakilag volt kor-
rekt, hanem egyúttal szembe-
sítette a szakmát a fugázott 
LVT szépségével. Öröm volt 
látni, ahogy még a régi, sokat 

látott par tnereink is rácsodál-
koztak arra, hogy egy fugázott 
LVT burkolat milyen szép, és 
ugyanakkor mennyire eltérő 
lehet a megszokott burkolati 
megjelenéstől. Ezt komoly si-
kernek könyvelhettük el, ahogy 
nagy siker volt az  is, hogy a 
legtöbben az LVT megoldások 
iránt érdeklődtek.
Sikerült meggyőzően elmonda-
nunk, hogy ezeket az LVT bur-
kolatokat tar tósan csak a ki-
fejezetten az ehhez a burkolat 
típushoz fejlesztett segédanya-
gokkal lehet megfelelően fek-
tetni. Számos, a burkolást és 

Construma, 2019:
Örömmel osztjuk 
meg a hírt, hogy 
az idei kiállításon a 
Mapei Kft. standja 
elnyerte a legszebb 
stand címet!
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a megfelelő segédanyagokat 
ismertető kiadványt juttattunk 
el az érdeklődőknek, sőt még 
ezen is túlmentünk:
Naponta többször, előre meg-
hirdetett időpontokban szak-
mai bemutatót tar tottunk, ahol 
mindenki megismerkedhetett 
az LVT-vel kapcsolatos köve-
telményekkel, lehetőségekkel, 
és a kérdéseire a helyszínen 
kaphatott választ.
A harmadik szakmai felületünk 
a homlokzati megoldásaink 
voltak, mégpedig az it t megje-
lenő újdonságok. Bemutattuk 
az új vékonyvakolat termé-
künket, az ACRYCOLOR-t. 
Az ACRYCOLOR nagyon szép 
felületet ad, alga és gombá-
sodás álló, és nagyon könnyű 
bedolgozni. 
Ugyancsak ismertettük a szak-
emberekkel a MAPETHERM 
TILE SYSTEM-et. Ezt a rend-
szer t klinker lappal alkalmaz-
va hoztuk el a Construma-ra. 
A MAPETHERM TILE SYSTEM  
minden szükséges dokumen-

tációval rendelkezik, megfelel 
a nemzetközi előírásoknak, és 
it thon is átesett az ÉMI által 
elvégzett  tűzterjedési vizsgá-
laton, ahol 45 percig ellenállt a 
tűz terjedésének.

ACRYCOLOR:
Új vékonyvako-
latunk gomba és 
penészesedés 
gátló, és könnyen 
bedolgozható.

Bemutattuk a 
kifejezetten az 
LVT burkolatokhoz 
alkalmas Mapei 
megoldásokat. 
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HÉZAGKITÖLTŐK TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN

Sokan félreértelmezetten használták az „OÉTI engedély” kifejezést egyes termékek élel-
miszeripari felhasználhatóságára. Valójában az „OÉTI engedély” nem engedély, csak 
véleményezés egy termék veszélyességére, vagy egészségügyi kockázatára vonatko-
zóan. Ráadásul mára az OÉTI véleményezés meg is szűnt. Jelenleg a NÉBIH végez ve-
szélyes anyag összkioldódási vizsgálatokat, amelyeknek határértékei meghatározottak 
az egyes reagensek tekintetében és a hézagtömítő gyártóknak „gyártói nyilatkozatban” 
kell nyilatkozni a termékek élelmiszeripari felhasználhatóságáról, nemzetközi, vagy a 
fenti bevizsgálásokra hivatkozva.

HÉZAGKITÖLTÉS AZ 
ÉLELMISZERIPARBAN
EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT-
VÁLLALÁS NÉLKÜL

Hazánk erős az élelmiszeripari 
gyár tásban és feldolgozásban.
Éppen ezér t számos olyan 

beruházás létesült, és fog lé-
tesülni a borászat, tejipar, 
sörgyár tás, húsipar területén, 
amelyeknél működtetési elő-
írás az élelmiszeripari bevizs-
gálás megléte.
E területeken nem csak az élel-
miszerrel tör ténő érintkezés 
jelenthet problémát, hanem az 
anyagok bomlásának termé-
kei, i l letve azok takarításához 
használt vegyszerek kémiai, 
hőmérsékleti és mechanikus 
roncsoló hatása is.
A Mapei, mint piacvezető épí-
tési anyaggyár tó, természete-
sen rendelkezik az élelmiszer-
ipari területeken használható 
anyagokkal:

Nagy Sándor, termékfelelős írása
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MAPEFLEX MS 45
A MAPEFLEX MS 45 egy egy-
komponensű MS-polimer ra-
gasztó és tömítő anyag, mely 
akár nedves, vagy víz alatti 
felületek esetén is kiváló ra-
gasztó és tömítő erőt biztosít.

MAPEFLEX PU 35 CR
A MAPEFLEX PU 35 CR szintén 
egykomponensű PU ragasz-
tó és tömítő anyag, amellyel 
tiszta terek hézagtömítését és 
ragasztásait is elvégezhetjük.

MAPESIL AC
A MAPESIL AC egykompo-
nensű ecetsavas, 98% szil ikon 
tar talmú, rugalmas hézagkitöl-
tő kétszeres biológiai védel-
met nyújt penészgomba ellen, 
és közel 40 színben elérhető. 

Ezek a fent említett termékek 
olyan európai és magyarorszá-
gi referenciákkal és bevizsgá-
lásokkal rendelkeznek, melyek 
a mai minőségbiztosítási rend-
szerek mellett szükségesek, 
és sokszor elengedhetetlenek.

Ezek az anyagok gyakorol-
nak hatást az élelmiszeripa-
ri felületekre:
- bomlástermékek
- borsav, ecet, olaj és zsírsa-
vak, vérsav, tejsav, gyümölcs 
savak, szénsav
- baktériumok, penész és 
egyéb gombák
- emésztőszervek nedvei, gyo-
morsav, epe, vér, zsír
- olaj, alkoholok, organikus 
pigmentek, korom, kátrány, 
ammónium hidroxid, szulfátok, 
enzimek, fehérje, fenol.
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Az előző oldalon felsorolt 
anyagok semlegesítése, eltá-
volítása, fer tőtlenítése szá-
mos nagy koncentrációjú és 
hosszú időn keresztül tör ténő 
áztatásos tisztítást igényel-
het, ami sokkolhatja a a felü-
leteket.

Tisztítószerek vegyi hatása:
A sósav, kénsav, foszforsav, 
természetes savak mind maró 
és oxidáló hatásúak.
Lúgok, alkoholok, fenolok ese-
tében a tisztítószerek romboló 
hatását a koncentráció, hő-
mérséklet és az áztatás idő-
tar tama nagyban befolyásolja, 
tehát ezek optimális meghatá-
rozása fontos a felületek tar-
tósságának megőrzése érde-
kében.
Ezen felül az építési termékek-
ben lévő gombásodás gátló 
anyagokat is tönkreteszik ezek 
a vegyszerek, ami a hézagtö-
mítőn megjelenő penészese-
dést eredményezheti.

Mire f igyeljünk a hőmérsék-
lettel kapcsolatban:
Az általános hézagtömítő anya-
gok tar tós hőellenállása 60-80 
°C. Magasabb hőmérséklet ha-
tására, hólyagosodás, repedé-
sek, elválások keletkezhetnek 
a felületükön.
A forró víz használata tar tós 
áztatással kerülendő az ilyen 
helyeken, ehelyett inkább a 
magasnyomású forró víz és a 
gőz alkalmazása előnyös, mer t 
a hősokk kevesebb kár t tehet 
a felületekben, mint a tar tósan 
magas hő.
A forró savak és lúgok hasz-
nálatát is kerüljük, nem csak a 

felületek megóvása érdekében, 
hanem a keletkező gőzök és a 
semlegesítés hatására keletke-
ző gázok miatt is.
Legjobb hőálló képességük a 
szil ikon alapú tömítőanyagok-
nak van, ami elérheti akár   a 
120-300 °C-ot.
Az említett direkt hatások mel-
lett nem elhanyagolható a hő-
mérsékletváltozás okozta dila-
tációs mozgás sem, hiszen ez 
esetenként a hézagtömítő tel-
jes elválását is okozhatja.

Mechanikai behatások:
A mikroszemcsés dörzsanya-
gok alapvetően nem befolyá-

solják a felületeket. A moppok 
és felmosó textilek dörzshatá-
sa is előre kalkulált.
Azonban a takarítógépek mosó 
és víztelenítő eszközei, mint 
például a forgófejes mop és a 
gumilehúzó, drasztikus hatást 
gyakorolhatnak az adott felü-
letre, ezér t a hézagtömítő ki-
választásánál be kell kalkulálni 
az i lyenkor létrejövő dörzs és 
szívóhatást is. Ezt a tulajdon-
ságot a termékek SHORE A 
szerinti keménységi besorolá-
sa, tapadási és szakítószilárd-
sága mutatja meg.

Mivel az élelmiszeripari hézagok tömítése 
egészségügyi kockázatot hordoz magában, ezért 
a termékek kiválasztása, a tisztán tartás és kar-
bantartás szempontjából is gondos előkészítést 
és körültekintést igényel. A Mapei kényesen 
ügyel arra, hogy a termékei a kiválasztott cél-
nak maximálisan megfeleljenek és a kivitelezés 
valóban „Elsőre Véglegesen” megtörténhessen. 
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LEMEZES VÍZSZIGETELÉS SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Érdemes ezekkel tisztában len-
ni a szigetelőrendszer tervezé-
si és kivitelezési fázisában is, 

annak érdekében, hogy az elő-
nyök a lehető legjobb módon 
kerüljenek kihasználásra.

Ahogyan az a fenti táblázatból 
kiolvasható, és ahogyan arra 
már előzetesen utaltunk, attól 
függően, hogy APP vagy SBS 

típusú polimer t használunk, 
különböző tulajdonságú bitu-
menes lemezhez jutunk. Nem 
csak a hideghajlíthatóság je-

BITUMENES LEMEZEK FAJTÁI
AZ ELSŐDLEGES POLIMER ALAPJÁN

plasztomer keverék
APP

ataktikus polipropilén

elasztomer keverék
SBS

sztirol-butadién-sztirol

- plasztomer polimer-bitu-
menes réteg
- APP (modifikáció módja)
- +120°C - lágyulási hőm.
- ellenáll az UV-sugaraknak
- -15°C - hideghajlíthatóság

- elasztomer polimer-bitu-
menes réteg
- SBS (modifikáció módja)
- +100 °C - lágyulási hőm.
- nem áll ellen az UV-sugarak-
nak
- -25°C - hideghajlíthatóság

- jó hideghajlíthatóság
- jó hőállóság
- kiválóan ellenáll a napsuga-
raknak (UV)
- jó tapadás és megmunkál-
hatóság

- kiváló hideghajlíthatóság
- alacsony hőállóság 
- mérsékelten áll ellen a nap-
sugaraknak (UV)
- kiváló tapadás és meg-
munkálhatóság

Horváth Ervin, termék-
vonal támogató cikke

Ahogyan közismert, a bitumenes lemez alapját adó keverékhez használt elsődleges 
polimertől (APP-ataktikus polipropilén vagy SBS-sztirol-butadién-sztirol) függően ki-
váló termékekhez lehet jutni, amelyek azonban egymástól élesen eltérő tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek.

MEGFELELŐ IDŐBEN 
MEGFELELŐ ANYAGGAL
A MEGFELELŐ BITUMENES LEMEZES 
VÍZSZIGETELÉS KIVÁLASZTÁSA
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lenti a lemez pozitív tulajdon-
ságát, de a hőállóság (egysze-
rűbben fogalmazva: a keverék 
lágyulási hőmérséklete), az UV-
sugaraknak való ellenállóság, 
és végül, de nem utolsó sorban 
az aljzathoz való tapadás ké-
pessége a hevítés során, és a 
megmunkálhatóság a bonyolul-
tabb részek fedésekor.
Látható, hogy a ( jó minőségű) 
elasztomer (SBS) keverék-
kel készült bitumenes rétegek 
igen jó ér téket mutatnak a hi-

deghajlíthatóság tekintetében, 
ugyanakkor a hőállóságuk és a 
napsugárzásnak való ellenállá-
suk elmarad a (természetesen 
szintén jó minőségű) plaszto-
mer (APP) lemezekétől.
Az elasztomer (SBS) lemez nem 
ellenálló az UV sugárzással 
szemben és a lágyulási hőmér-
séklete meglehetősen alacsony 
(kb. 100 °C, szemben a plasz-
tomer keverékű lemezek 120 °C 
fokos lágyulási hőmérsékleté-
vel.)

Egy hőszigetelt tetőn akkor 
is, ha az hagyományos módon 
szürke színű palaőrlemény fe-
lülettel védett, a nap legmele-
gebb óráiban, főleg szélcsend-
ben, a felszíni hőmérséklet 
meghaladhatja a 85 °C-t is. 
Szomszédos tükör felületek (pl. 
üveghomlokzat, i l letve hor-
ganyzott vagy alumínium le-
mezzel fedett berendezések) 
jelenléte esetén azonban meg-
haladhatja a 130 °C-t (! ) is.

A tapadás és megmunkálható-
ság szempontjából pozitívum, 
hogy az elasztomer keverékű 
bitumenes lemez hevítésnek 
kitéve gyorsabban lágyulhat, 
különösen akkor, ha a lehelye-
zése az év hidegebb hónapjai-
ban tör ténik; ugyanez viszont 
okozhat problémákat, különö-
sen az év melegebb hónapjai-
ban, ahogy ez a fenti képeken 
látszik.
Sajnos a mai építési piacon 
akkor is gyakran választják a 

szakemberek az „elasztomer” 
(SBS) modif ikált lemezeket, 
amikor inkább a „plasztomert” 
(APP) megoldást kellene vá-
lasztani. 
Most nézzünk meg néhány 
gyakran előforduló esetet, 
amikor a vízszigetelő réteget 
képező, megfelelő keverékű 
polimer-bitumenes lemez kivá-
lasztása kimondottan fontos a 
rendszer tar tóssága és funkci-
onalitása szempontjából.

Ebben az esetben elengedhe-
tetlenül szükséges tudni, hogy:

• a rétegek elhelyezése 
az év melegebb felében (május-
tól októberig), vagy a hidegebb 
felében (november és ápril is 
között) tör ténik-e
• a vízszigetelő réteg 
külső, felső felületén lesz-e for-
dított rétegrend szerint hőszi-
getelő réteg elhelyezve (ebben 
az esetben a vízszigetelő réteg 
„technikailag védett”)

86 °C fokos felszíni hőmérséklet mérése egy szigeteléssel ellá-
tott tető egy részén, amelyet nem ér berendezések tükröződő 
felületéről visszaverődő sugárzás

137 °C fokos felszíni hőmérséklet mérése egy vízszigetelés-
sel ellátott tető egy részén, amelyet berendezések felületéről 
visszaverődő sugárzás ér
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• a vízszigetelő réteg 
szabadon látható marad-e (fe-
kete, palaőrleményes felületű, 
vagy fényvisszaverő festékkel 
kezelt) vagy egy nehezebb vé-
dőréteg kerül-e rá (pl. kavics, 
föld, valamilyen betonszerke-
zeten nyugvó padlóburkolat, 
zúzalékban elhelyezett térkő 
vagy macskakő stb.), esetleg 
f ix alapzat ( ipari padlózat, be-
tonalapra, betonra fektetett ke-
rámia- vagy kőlap vagy útbur-
kolati aszfalt stb.)
• a lejtést adó réteg 
könnyített szerkezettel let t-e 
kialakítva (pl., polisztirol 
gyöngy vagy egyéb többé-ke-
vésbé nedvszívó anyag felhasz-
nálásával) vagy betonnal
• a lejtést adó réteg 
sima és tömör vagy poros és/
vagy szemcsés
• A beton aljzat szilár-
dulása közben volt-e csapadék, 
vagy általában véve nedvesnek 

látszik-e a felület páralecsapó-
dás és/vagy éjszakai fagy mi-
att.

Az év melegebb felében (má-
justól októberig) erősen aján-
lott plasztomer (APP) keverék-
kel képzett polimer-bitumenes 
réteggel készült szigetelést 
alkalmazni, mivel az elaszto-
mer bitumen réteg használata 
annak kivételes tapadási ké-
pessége miatt, a lángolvasztás 
során a betonhoz való közel tel-
jes mér tékű tapadást eredmé-
nyezne, ami megakadályozná a 
vízpára vízszintes elvezetését a 
szigetelő réteg belső feléről.

Az év hidegebb felében (no-
vembertől ápril isig) természe-
tesen ajánlott a vízszigetelő 
rendszerben elasztomer (SBS) 
keverékű polimer-bitumenes 
lemez használata.

Amennyiben a Mapei Kf t. által 
forgalmazott POLYGLASS mo-
dif ikált bitumenes lemezeket 
használja, könnyű helyzetben 
van, hiszen a termékkínála-
tunkban mindkét anyagtípus 
megtalálható.
Hidegebb időszakban jól hasz-
nálható a FLEXO S6 PEMIUM 
SBS modif ikált termékcsalád, 
míg melegebb időben jó megol-
dást nyújt a PLANA P PEMIUM, 
PNA P, TEND HS stb. APP mo-
dif ikált termékek széles ská-
lája, melyek elérhetőek a ma-
gyarországi szor timentben.
Bármikor, amikor segítség-
re van szüksége, a megfelelő 
anyag kiválasztásához, a szi-
getelési munkák végleges meg-
oldásai miatt keresse a Mapei 
Kf t. szaktanácsadóit.
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Az energet ika i fe lú j í tás része-
ként Mapei termékrendszerek-
kel a lak í tot tak k i a szakembe-
rek a homlokzat i  hőszigete lést 
és az ú j homlokzat i  megje le-
nést.

Homlokzat i hőszigetelés 
és homlokzatképzés te l jes 
MAPETHERM Rendszerrel
A 16 cm vastagságú kő-
zetgyapot hőszigete lő táb-
lákat dübelezéssel és a 
MAPETHERM KŐZETGYAPOT 
RAGASZTÓ-val rögzí tet-
ték a külső homlokzaton. Az 
így létre jöt t fe lü letet e lőbb 
MAPETHERM KŐZETGYAPOT 

SZERETNE ÖN 
IS  KÖNNYEN 
BEDOLGOZHATÓ, 
PÁRAÁTERESZTŐ ÉS 
VÍZLEPERGETŐ

Az intézmények gazdaságos üzemeltetése, valamint a korszerű komfortot biztosító 
használat céljából számos épület esetében elengedhetetlenné válik a teljes energe-
tikai felújítás. 2018 során, sikeres pályázatnak köszönhetően Balassagyarmat város 
öt intézményének energetikai felújítása történt meg, köztük megújult a 115 gyerme-
ket befogadó Cseperedő Tagóvoda is. A teljes körű energetikai felújítás során külső 
hőszigetelés kivitelezése, a nyílászárók és a fűtési rendszer cseréje, napelemek fel-
szerelése és akadálymentesítés valósult meg. 

REFERENCIA HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, HOMLOKZATI BEVONAT KÉPZÉS

HOMLOKZATI BEVONATTAL DOLGOZNI?

Az eddigi legjobb vékonyvakolat, 
amivel dolgoztunk a SILANCOLOR 
TONACHINO. Nagyon jó a bedol-
gozhatósága, nem foltosodik, 
nem kellett magyarázkodni a tu-
lajdonosnak. Gyorsan köt, s ez a 
kivitelezés során igen előnyös volt a számunkra. - 
Szandai Atti la, homlokzati kivitelező

TERMÉK REFLEKTORFÉNYBEN
SILANCOLOR TONACHINO
A magas minőségű, páraáteresztő, vízlepergető, 
szilikongyanta bázisú SILANCOLOR TONACHINO 
vékonyvakolat tartós és tetszetős megoldás akár 
gyakori eső, pára, szél hatása esetén is.
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RAGASZTÓVAL glet te l ték. A 
MAPETHERM   ragasztó réte-
get MAPETHERM  NET üveg-
szövetháló megerősí téssel 
lát ták e l.
A vékonyvakolat fe lv i te le 

e lőt t a jánlot t a termékrend-
szer saját a lapozóját a lka l-
mazni, hogy a termékek és 
a rendszer a maximál is mű-
szaki tu la jdonságait nyúj t-
hassák. Ezér t a k iv i te lezők 

a SIL ANCOLOR BASE COAT 
alapozó a lkalmazása után 
végezték e l a SIL ANCOLOR 
TONACHINO vékonyvakolat 
fe lv i te lét a fe lü letre. 

ADATOK

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEKReferencia megnevezése: Cseperedő 
Óvoda
Mapei termékekkel végzett mun-
kálatok: homlokzati hőszigetelés, 
homlokzati bevonat készítés
Helyszín:  Balassagyarmat
Kivitelezés éve:  2018

Beruházó: Balassagyarmat Önkor-
mányzat
Generálkivitelező: Krisztályvár Kft.
Építész:  Kovács Gábor
Homlokzati kivitelező:  Szandai Attila 
egyéni vállalkozó
Mapei partnerkereskedő:  Stavmat Kft. 
Mapei kapcsolattartók: Majoros Attila

Hőszigetelés: Mapetherm Kőzetgyapot 
Ragasztó, Mapetherm Net, Silancolor Base 
Coat, Silancolor Tonachino

Szandai Attila egyéni vállalkozó, és 1992 óta dolgozik az építési piacon. Öt fős csapata 
hőszigeteléssel, homlokzati bevonatok készítésével, kül- és beltéri festéssel és gipszkar-
ton szereléssel áll a megrendelők rendelkezésére. A balassagyarmati óvoda homlokzat 
kialakítása mellett, ugyancsak az ő munkájukat dicséri a balassagyarmati Polgármesteri 
Hivatal B épületének homlokzati hőszigetelése és homlokzati kialakítása, valamint a 
Megyeháza homlokzati festése. Ezekhez a munkáikhoz a MAPETHERM  és SILANCOLOR 
rendszereket alkalmazták. 
Szolgáltatásaikkal közületi megrendelők, generálkivitelezők és magánépíttetők igényeit is 
kiszolgálják. Szandai Attila csapata rendkívül jól felkészült, magas szakmai precizitás és 
megbízható munkavégzés jellemzi. 
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Ma, amikor az építőipar pörög, tombol a munkaerő-
hiány természetes igény, hogy minden lehetséges 
időt ki akarunk használni különböző munkafolya-
matok elvégzésére. Beltérben valamivel könnyebb 
a dolgunk, ugyanis az épület azért jelentős mér-
tékben védi a munkaterületet és a frissen készült 
felületeket. De mi a helyzet, ha a homlokzaton kell 
dolgoznunk? Mit tehetünk, hogy a ma általános 
külső megoldásnak tekinthető homlokzati hőszi-
getelő rendszerünk a lehető legjobb minőségben 
készüljön el.

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

Fábián Zoltán, okleveles 
építőmérnök írása

BIZTONSÁGOSABBAN, JOBBAN
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS NYÁRON

Először is állványozzuk be az 
egész épületet. A teljes áll-
ványzat biztosítani tudja, hogy 
egy-egy összefüggő homlok-
zaton ne legyen szükség az 
állvány mozdításával, függőbe 
áll ításával, rögzítésével foglal-
kozni a munkafolyamatok so-
rán. Az esetlegesen előforduló 
átállási szünetek bizony még 
az erősítő kéreg felvitelekor is 
meglátszódhatnak a végső fe-
lületen is. Színvakolat felvite-
lekor pedig biztosan látszódni 
fog egy-egy ilyen átállás nyo-
ma. Ha már megvan az állvá-
nyunk, és folyamatosan tudunk 
rajta mozogni, akkor még egy 
nagyon fontos dologra hasz-
náljuk ki a szabályosan felépí-
tett állványt. Borítsuk a teljes 
állványzatot állványvédő há-
lóval. Ez egyrészt egységesen 
beárnyékolja a homlokzat teljes 

felületét, másrészt csökkenti a 
légmozgást, a szél szárító ha-
tását a munkák során.
A munkához használt anyago-
kat érdemes lehetőség szerint 
hűvös helyen tárolni. Ebből a 
szempontból egy félkész csa-
ládi ház garázsa, vagy pincé-
je sokkal jobb, mint egy sötét 
színű fém konténer.
Ha ezzel megvagyunk, néz-
zük mit tehetünk a különböző 
anyagok bedolgozásakor. A ta-
pasz, például a MAPETHERM 
Ragasztótapasz vagy a 
MAPETHERM AR1 bekeveré-
sekor feltétlen engedjük ki a 
napon felmelegedett vizet a 
tömlőből. A hideg anyag és a 
hideg víz keveréke jelentősen 
lassabban fog kötni, könnyebb 
lesz vele dolgozni. A bekever t 
anyag konzisztenciáját, a cso-
magoláson megadott keverővíz 

tar tományon belül, nyugod-
tan vegyük kicsit hígabbra. Ez 
utóbbi különösen igaz a felü-
leti tapaszréteg kialakításánál. 
A lapok ragasztása előtt, bár 
jellemzően nem szükséges, de 
erősen szívó alapfelületen a 
biztonságot növeli annak elő-
nedvesítése is. 
A dűbelezés, a vakolatalapozó, 
például SILANCOLOR BASE 
COAT és QUARZOLITE BASE 
COAT felvitele nem különöseb-
ben problémás, azt az egyéb 
időszakokban megszokott mó-
don végezhetjük.
Ha eddig minden munkafá-
zist jól végeztünk, akkor egy 
megfelelően sík és stabilan 
ragasztott és dűbelezett, há-
lózott, tapaszolt, és egyen-
letesen lealapozott felülettel 
állunk szemben, amelyre már 
„csak” a színvakolatot, példá-
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ul  SILANCOLOR TONACHINO 
vagy GRAFFIATO vagy 
QUARZOLITE TONACCHINO 
vagy GRAFFIATO, stb. kerül 
felvitelre. 
Ez utolsó a legkényesebb 
munkafázis, ez az, amit igazán 
tökéletesen nem lehet foltok-
ban javítani, azaz elsőre kell 
jól elkészíteni. Egy-egy egy-
befüggő homlokzatfelületen 
nincs lehetőség átállásra, utó-
lagos pótlásra, meghúzott va-
kolat mellé dolgozásra.
Először is minimum annyi em-
berrel fogjunk a munkához 
ahány állványszint van, de a 
legjobb, ha kétszer annyi em-
ber fog neki. Egy-egy szinten 
az egyik folyamatosan húzza 
fel az anyagot, a másik pe-
dig struktúrálja azt. Érdemes 
fentről lefelé kis időbeli el-
csúszással indulni, hogy fent-

ről ne essen a kész felületre 
vakolat, i l letve a különböző 
szinteken dolgozók ne akadá-
lyozzák egymást a csatlakozó 
felületeknél. A munkát az adott 
homlokzat befejezéséig nem 
szabad megszakítani, és külö-
nösen a struktúrálást érdemes 
összeszokott kollégákra bízni, 
mivel a különböző struktúrák-
ban kisebb-nagyobb mérték-
ben, de megjelenik  kivitelező 
szakember a kézjegye, hiszen  
a végső stuktúrát befolyásol-
ják a munkát végző mozdula-
tai.
Amennyiben a fentieket be-
tar tjuk, sokkal nagyobb biz-
tonsággal és sokkal jobb 
minőségben, kevesebb bosz-
szúsággal készülhetnek el a 
homlokzati hőszigetelő rend-
szerek, akár még a legna-
gyobb nyári meleg idején is.

Még állványvédő 
háló alkalmazá-
sakor is érdemes 
a munkát úgy 
szervezni, hogy a 
színezésre kerülő 
homlokzatot, még 
addig fejezzük 
be, míg azt nem 
érte közvetlen 
napsütés. Ez azt 
jelenti, hogy a ke-
leti homlokzathoz 
már hajnalban 
hozzá kell kezde-
ni. A többi hom-
lokzatot pedig   a 
tájolás, a méret és 
a kapacitás füg-
gvényében aján-
lott beütemezni.
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A Fadd-Domboriban álló lé-
tesítmény eredetileg egy kis 
étteremből és apar tmanokból 
állt. A Tolnagro Kf t. tulajdonosa 
megvásárolta ezt az ingatlant, 
és hosszú évekig tar tó üzemel-
tetés után, egy magas szol-
gáltatást adó, aktív pihenésre 
szolgáló, kiemelkedő gasztro-
nómiai élményt kínáló pihenő 
központ létrehozásába kezdett. 
A kivitelezést hosszú tervezé-
si folyamat előzte meg, hiszen 
a régi, kisméretű, a szocialis-
ta időszakban épített létesít-
ményből 21. századi, korszerű 
és magas színvonalú épület lét-
rehozása volt a cél.
Ennek megvalósítására külön 
szakmai stábot áll ított össze a 
beruházó, melynek tagjai között 
szállodaipari és konyhatechno-
lógiai szaktanácsadó tervező is 
helyet kapott már az építészeti 
tervezés szakaszában.
A Tolnagro Kf t. beruházásai 
korábban, mivel a cég az állat-
gyógyászat területén működött 
ezidáig, csarnokok, ipari épü-
letek és irodák kivitelezéséből 
álltak. Beruházóként így külön-

CSAPATMUNKA, ALKOTÁS, ÉPÍTÉS

A Duna-parti gyöngyszemnek nevezhető Donautica Étterem és Hotel kivitelezési 
munkálatain három területen is dolgoztak a szakemberek a Mapei termékrendszerek-
kel. A Donautica Étterem és Hotel Fadd-Domboriban épült fel, és rendkívül tetszetős 
pihenőhelyet kínál a Duna holtágának partján. Ez és az ehhez hasonló beruházások 
olyan jövőbeli képet erősítenek Magyarországról, melyben az adottságok kiaknázása 
erős bel- és külföldi turisztikai és vendéglátói forgalmat tesz lehetővé a 21. század 
színvonalán.

REFERENCIA HIDEG- ÉS MELEGBURKOLÁS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KREATIVITÁS

„Úgy a tervezői, mint a kivitelezői 
szakaszban végig jelen volt 
beruházó részéről egy folyamatos 
jobbító szándék,  amit a 
csapatmunka nagyon-nagyon 
támogatott és egyúttal keretben 
is tartott.” -  István Csaba, 
Tolnagro Kft. 
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leges alkotói folyamatként fo-
gadták a Fadd-dombori pro-
jektet, s ennek megfelelően, a 
markáns tulajdonosi elképze-
léseket képviselve működtek 
együtt a generálkivitelezővel, 
a PSN Kft.-vel.
Az új technológiai és szakági 
követelmények tehát nem csu-
pán új kihívást, hanem új alko-
tási lehetőségeket is jelentet-
tek a tulajdonosi és beruházói 
oldal számára, és ez a szem-
lélet határozta meg a projekt 
minden szakaszát.
Egy korszerű, „zöld” épület 
létrehozása volt a cél, amely-
ben hőszivattyú és napkollek-
torok biztosítják az energiát 
az intell igens épület működte-
téséhez, s amelynek szolgál-
tatói alapjait többek között a 
legkorszerűbb konyhatechni-
kával, uszodatechnikával és 
szaunatechnikával teremtet-
ték meg.
Mindennek következtében úgy 
a tervezési, mint a kivitelezé-
si folyamat rendkívül izgal-
mas volt, a különböző oldalról 
résztvevő szereplők - a be-

ruházói, a tervezői és a kivi-
telezői oldal -  folyamatos és 
rendszeres kommunikációja 
kísér te a projektet. Erre szol-
gáltak a hetente vagy kéthe-
tente, nagyobb kooperációk 
esetén, a havonta megtar tott 
koordinációs napok. A rend-
szeres egyeztetések foly ta-
tódtak a szakipari kivitelezők 
és a termékforgalmazók szint-
jén is.

Beruházói igény egyezte-
tése a Mapei Kft . kivitelező 
partnere és a Mapei Kft . 
szakemberei között
A beruházói oldal a folyamatos 
jobbítás érdekében az építés 
szinte minden mozzanatában 
képviselte saját elképzelését, 
aminek köszönhetően bármi-
kor számítani lehetett egy ha-
tározott változtatásra, igényre 
akár a részmegoldások szint-
jén. 
Ilyen feladat volt az is, amikor 
a beruházói oldal pontosan 
megfogalmazta, hogy az adott 
homlokzati bevonatnak  egy 
adott napszakban és napfény 

esetén, hogyan kell megjelen-
nie a felületen, milyen látványt 
kell nyújtania. Mivel a homlok-
zati bevonat a SILANCOLOR 
TONACHINO rendszer volt, 
a Mapei Kf t. szakembereit is 
bevonva, a beruházói kérés 
alapján a szakemberek egyez-
tettek még a a vakolat alkal-
mazástechnikai kérdéseiről 
is, azaz, hogy egy konkrét fel-
viteli technika milyen felületi 
megjelenést biztosít.

„A Tolnagro név 
minőséget jelent. 
A Tolnagro Kft. 
piacvezető cég, s 
az általa képviselt 
minőséget akartuk 
átültetni ennek a 
projektnek is minden 
szakaszára.” - István 
Csaba, Tolnagro Kft. 
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Kivitelezés Mapei 
termékekkel
A megcélzott színvonal vala-
mennyi munkaszakaszban meg-
határozta a projekt folyamatait. 
Így esett a választás három ter-
mékterületen is a Mapei megol-
dásokra. A hideg- és melegbur-

koláshoz, valamint a homlokzati 
hőszigetelés és bevonat készí-
téshez alkalmaztak a kivitelezők 
Mapei megoldásokat.

HIDEGBURKOLÁS:
Kültéri medence
A hotel úszómedencéje 16 m 

hosszú, 8 m széles és 1,40 m 
mély, feszített víztükörrel bír. 
Körben folyóka vályút alakítot-
tak ki. Ezenkívül épült még egy 
pezsgőmedence is, ami egy 
kisebb 5 m x 3 m-es felülettel 
rendelkezik. Ez utóbbi mélysé-
ge 1,20 m.
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ADATOK

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEKReferencia megnevezése: Donautica 
Étterem és Hotel
Mapei termékekkel végzett munkála-
tok: Hidegburkolás, melegburkolás, 
hőszigetelés
Helyszín:  Fadd-Dombori
Kivitelezés éve:  2015-2018
Beruházó: Tolnagro Kft.
Generálkivitelező: PSN Kft.
Építész:  KJB Építész Kft.
Hidegburkolati kivitelező:  Vörös Kft. 
Melegburkolati kivitelező:  Paukovics 

József, egyéni vállalkozó
Homlokzati  kivitelező:  Tricolor Kft. 
Mapei partnerkereskedő:  Timpanon 
Mapei kapcsolattartók: Tarrósi Péter

Építéskémia: Topcem
Hidegburkolás: Primer G, Planitop Fast 
330, Adesilex P9, Keraflex Extra S1, Ultra-
lite S2, Ultracolor Plus, Kerapoxy, Mapetex 
Rendszer, Mapesil AC
Melegburkolás: Ultraplan Eco 20, Ultrabond 
Eco Fix, Ultraplan
Homlokzati hőszigetelés: Mapetherm 
Kőzetgyapot Ragasztó
Homlokzati bevonatok: Silancolor Tonachi-
no, Silancolor Base Coat

A medence test aljának ki-
egyenlítése során a TOPCEM 
esztrichet, valamint az oldal-
falak és az íves formák kiala-
kításához a PLANITOP FAST 
330 kiegyenlítő habarcsot al-
kalmazták. A medence sérü-
lésmentes tisztíthatóságát a 
KERAPOXY fugaanyag beépí-
tésével segítették.

Kiszolgáló helyiségek
A konyhában, öltözőkben, 
raktárakban és a gépésze-
ti terekben 20x20 cm-es la-
pok fektetését végezték el. 
A kisméretű burkolatok ra-
gasztását ADESILEX P9 ra-
gasztóanyaggal végezték. A 
helyiségek fugázáshoz a gyors-
kötő ULTRACOLOR PLUS 
fugaanyagot alkalmazták.
Lobby és egyéb közösségi 
terek
Ezen a részen a padlón nagy-
méretű lapok kerültek beépí-
tésre, a két legnagyobb, 160 
x 160 cm-es lapot a lépcső-
fordulókban alkalmazták. A 
nagyméretű lapok fektetésé-
hez a KERAFLEX EXTRA S1 

ragasztó, a legnagyobb mé-
retekhez az UTLRALITE S2, 
nagy alakváltozásra képes 
ragasztóanyag volt az ideális 
választás. A nagyobb terüle-
ten alkalmazott 60 x 120 cm 
méretű lapok fektetése előtt 
a földszinten szükség volt fe-
szültségmentesítő rétegként a 
MAPETEX rendszer alkalma-
zására is, mivel dilatációmen-
tes burkolatot kívántak létre-
hozni padlófűtött aljzaton.  

Teraszok
A teraszokat 60 x 120 cm mé-
retű lapokkal burkolták. A tera-
szok kiegyenlítését PLANITOP 
FAST 330 termékkel végezték, 
majd MAPELASTIC kent víz-
szigetelő rendszer alkalmazá-
sa után, a nagyméretű lapokat 
KERAFLEX EXTRA S1 ragasz-
tóágyba fektették. 

Kerítéslábazat
Ugyancsak a klinker téglára 
emlékeztető 20 x 8 cm-es mé-
retű lapokkal burkoltak, a ra-
gasztáshoz az ADESILEX P9 
terméket alkalmazták.

MELEGBURKOLÁS
Modul szőnyeg ragasztá-
sára került sor a Mapei ter-
mékekkel. A ragasztás előtt 
ULTRABOND ECO 20 kiegyen-
lítést készítettek a kivitelezők. 
A modul padlószőnyeg ragasz-
tását az erre a célra kifejlesz-
tett ULTRABOND ECO FIX ter-
mékkel végezték el. 

HŐSZIGETELÉS, 
HOMLOKZATKIALAKÍTÁS
A Mapei MAPETHERM MW 
kőzetgyapotos rendszer t al-
kalmazták. A MAPETHERM 
KŐZETGYAPOT RAGASZTÓT 
a hőszigetelő táblák felra-
gasztásához, tapaszolásához 
és gletteléséhez használták. 
A   glettréteg megerősíté-
se céljából a MAPETHERM 
NET üvegszövethálót is be-
építették. A hőszigetelt felü-
let SILANCOLOR BASE COAT 
alapozás után SILANCOLOR 
TONACHINO színvakolat be-
vonatot kapott. 
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MELEGBURKOLÁS TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN

Könnyű kijelenteni egy termékről, hogy a legjobb. Azon-
ban jelen cikkemben szeretném be is bizonyítani azt, hogy 
az ADESILEX LP tényleg a legkiválóbb a kontaktragasz-
tók között. Kontaktragasztót egy melegburkoló szakem-
ber több feladathoz is használ. Például akkor, amikor ru-
galmas anyagú szegélyszalagokat, vagy elemeket helyez 
el egyenes vagy ívelt felületek mentén. Vagy akkor, ha a 
burkolatfektetés során kiemelkedően gyors és erős rög-
zítésre van szükség. Ezekben a kiváló kontaktragasztó 
feladata biztosítani, hogy a ráhelyezett szegélyelem, bur-
kolólap, vagy szőnyeg ne deformálódhasson. 

Juhász-Nagy János, 
alkalmazástechnikus 
írása

A LEGJOBB KONTAKTRAGASZTÓ
BIZTONSÁGOS ÉS GYORS SZEGÉLY ÉS BURKOLATRAGASZTÁS

A hatékony munkavégzéshez az 
is fontos, hogy a ragasztó fel-
hordása után ne kell jen túl so-
kat várni a burkolat vagy elem 
fektetése előtt ( legyen rövid 
a kiszellőztetési idő, gyorsan 
távozzon az oldószer), viszont 
ezt követően a pontos beáll ítá-
sokhoz kellő idő áll jon rendel-
kezésre (a nyitott idő hosszú-
sága tegye lehetővé a pontos 
és nyugodt kivitelezést), ha 
viszont elkészült a munka, ak-
kor azonnal tar tsa vasmarokkal 
a rá helyezett burkolatot. Az, 
hogy könnyen felhordható le-
gyen, már nem is kérdés.  
Nos, az ADESILEX LP nagyon 
is megfelel ezeknek az elvárá-
soknak. Kezdjük a végén (vagy 
az elején). Felhordani egysze-
rű: lábazatokra, vagy hason-
ló hosszú keskeny sávokra 
ecsettel, nagyobb felületekre 

Mapei-es fogazott simítóval a 
fogadó felületre és a burkolat 
hátoldalára is. Ezután termé-
szetesen meg kell várni az ol-
dószer teljes elpárolgását, ami 
a mi esetünkben 10-20 perc, a 
hőmérséklet és a levegő pára-
tar talmától függően. Persze uj j 
próbával lehet ellenőrizni is. 
Ha az uj junkkal megérintjük, és 
még hozzáragad, akkor várni 
kell. Ha érintésre tapadós, de 
már nem ragad, akkor: Hajrá!
A fektetést nagy f igyelemmel 
kell végezni, mer t a ragasztó 
az elvárásoknak megfelelően 
nagyon gyorsan és nagy erővel 
rögzíti a burkolatot. A f igyel-
metlenségek javítására nagyon 
kicsi az esély.  Azér t természe-
tesen nem kell kapkodni, mer t 
az oldószer elpárolgását köve-
tően 3-5 óra áll rendelkezésre 
a burkolat fektetésére. Bár a 

Az ADESILEX LP 
kontaktragasz-
tó gyors, rövid 
kiszellőztetési 

idővel rendelkezik, 
nyugodt munka-
tempót tesz le-

hetővé és rendkívül 
erősen tartja a 

ráhelyezett burko-
lati elemet.
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hosszú nyitott idő kényelme-
sebb munkavégzést bizto-
síthat, ám minél hamarabb 
fektetjük a burkolatot a megfe-
lelően kiszellőztetett ragasz-
tóágyra, annál nagyobb lesz 
a tapadóerő, és annál jobb 
lesz burkolat minősége. Ehhez 
kell egy kis segítség is fém 
hengerrel, vagy fa simítóval. 
Elengedhetetlen eszközök. 
Az ADESILEX LP rendkívül sok-
oldalú ragasztó. Nagy tapadó 
képessége alkalmassá teszi 
PVC, linóleum, parafa, vagy 
gumi burkolatok ragasztására, 
de fém, textil és fa is megfele-
lő lehet a legkülönfélébb aljza-
tokra, Arra kell csupán f igyel-
ni, hogy a ragasztó oldószer 
tar talma ne ár tson a felületek 
valamelyikének. Például, ne 
legyen polisztirol.

A munkakörnyezet kialakítá-
sánál f igyelni kell a ragasz-
tó oldószer tar talmára. Zár t 
helyiségekben vagy a mun-
kavégzés során, esetleg tűz-
veszélyes környezetben az 
ULTRABOND  AQUA CONTACT  
ragasztót kell alkalmazni, mint 
ahogy polisztirol alapfelületek 
vagy burkolat esetében is. 
Összefoglalva: Az ADESILEX 
LP  oldószeres kontaktragasz-
tó gyors és biztos eredményű 
burkolási munkákat tesz lehe-
tővé a legtöbb burkolóanyag 
esetében.  Bár ma már, kör-
nyezetvédelmi okok miatt, a 
Mapei szinte valamennyi me-
legburkolati ragasztója oldó-
szermentes, kiemelkedő tulaj-
donságai következtében ma is 
őrzi helyét a termékpalettán.

Tűzveszélyes 
környezetben 

az ULTRABOND  
AQUA CONTACT  
ragasztó alkal-

mazását ajánljuk.
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A szakemberhiány és a magas minőségű ragasztók 
piaci jelenléte összefügg. Az építtetők életét meg-
keserítő szakemberhiány az építőipar minden terü-
letén jelentkezik, de talán fokozottan igaz a hideg-
burkolásra. Ez a jelenség számos változást okoz. 
Az egyik változás az, hogy a megrendelők örülnek, 
ha találnak valakit, aki magas minőségben képes 
elvégezni a munkát, és nem az a legfontosabb a 
számukra, hogy a lehető legolcsóbb ajánlatot kap-
ják.

HIDEGBURKOLÁS TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

Novák Péter, hideg- és 
melegburkolati felelős 
írása

A SZAKEMBERHIÁNY ÉS AZ S1-
ES  BESOROLÁSÚ RAGASZTÓK 
TÉRHÓDÍTÁSA 

TERMÉKELŐNYÖK A KIVITELEZÉSBEN

Gyakran beszélgetek burkoló 
kollegákkal, és meg szoktam 
kérdezni, hogy milyen arányban 
nyerik meg a kiadott ajánlato-
kat. 80-90% fölötti nyerésekről 
számolnak be, de sokan mond-
ják, hogy már nem adnak aján-
latot, még túlárazottat sem, 
mert gyakran így is megnyerik 
a munkát, amivel viszont túlvál-
lalják magukat.
Mindez, a ma már oly távolinak 
tűnő szocialista rendszer hi-
ánygazdálkodására emlékeztet, 
aminek a keresleti piacától már 
évtizedek óta elszoktunk. 

Szóval it t van ez a szokatlan je-
lenség, ez a keresleti piac, ahol 
a megrendelők versengenek 
a burkolóér t. A burkoló nincs 
rákényszerítve, hogy pár száz 
forintot spóroljon a segédanya-
gokon. Éppen ezér t az érdeke  
a következőt diktálja:
Fontos, hogy a saját munka-
végzése minél könnyebb és ha-
tékonyabb legyen. Elemi érde-
ke, hogy amit meg tud csinálni 
két nap alatt, az ne tar tson 
háromig, amit meg lehet tenni 
egy mozdulattal, az ne legyen 
kettő.
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Ennek érdekében érdemes 
olyan terméket választani, ami 
könnyen, gyorsan és hatéko-
nyan bedolgozható. Ezek a rö-
vid távon érvényesülő termé-
kelőnyök.
A hosszú távon érzékelhető 
termékelőny pedig az, amikor 
a szakember olyan terméket 
használ, aminek köszönhető-
en később nem lesz garanci-
ális problémája. Garanciális 
javításra visszamenni ugyanis 
a legnagyobb pénzkidobás. A 
javítás anyagainak és idejé-
nek költsége messze-messze 
meghaladja az eredeti kivite-
lezéskor jól megválasztott se-
gédanyagok plusz költségét. 
It t jönnek képbe az S1-es ra-
gasztók. 

A S1-es ragasztók nagyobb 
rugalmasságát különböző 
polimerek segítségével érik 
el. Ez lehetőséget nyújt arra, 
hogy az összetevőket úgy vá-
lasszák meg, és úgy kombi-

nálják, hogy a ragasztó rövid 
és hosszú távon érzékelhető 
egyéb tulajdonságait is be-
folyásolják. Így tényleg olyan 
termék kerül a burkoló kezébe, 
amivel gyorsan, hatékonyan és 
garanciális problémától men-
tesen tud dolgozni.
A Mapei szakemberei úgy 
gondolják, hogy az egyik leg-
fontosabb feladatuk olyan 
termék előáll ítása, amilyet a 
felhasználó szeretne. Így az 
S1-es termékeink nem csak 
a szabvány által megkövetelt 
alakíthatóságot tudják, ha-
nem számos kiegészítő tulaj-
donsággal is bírnak, amelyek 
megkönnyítik a burkolók dol-
gát. Ennek köszönhető, hogy 
a Mapei termékválasztékában 
számos specializált S1-es ter-
mék található.

Sokszor okoz nehézséget a 
felhasználók számára, hogy 
mikor melyik ragasztót kell vá-
lasztani. Ezér t a legfontosabb 

Szeretné könnye-
dén kiválasztani 
a megfelelő S1-
es vagy egyéb 
ragasztóanyagot 
az építési fela-
dathoz? Ha igen,  
kereskedőjétől 
vagy Mapei kap-
csolattartójától 
kérje a Mapei 
ragasztóválasztó 
segédletet.
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S1-es termékeinket az alábbi-
akban szeretném bemutatni.

KERAFLEX S1
A KERAFLEX S1 az S1-es 
alaptermékünk. Ezzel indult 
el az S1-es piaci forgalom be-
vezetése, és máig is szere-
tett termék a burkolók között. 
Népszerűségét könnyű be-
dolgozhatóságot nyújtó, kré-
mes állagának és megbízható, 
egyenletes minőségének kö-
szönheti. Használható kül- és 
beltérben, oldalfalon és pad-
lón minden burkolattípushoz és 
mindenhol, ahol elég az 5 mm-
es ragasztóágy.

KERAFLEX EXTRA S1
Amikor vastagabb ragasztóágy 
kell, pl. nem megfelelő aljzat 
esetén, valamint ha a burkoló-
lapot síkpontatlanság jellem-
zi, használjuk ezt a 10 mm-es 
vastagságig alkalmas ragasz-
tóanyagot. A szabvány az első 
osztályú kerámia lapoknál 
0,5%-os eltérést enged meg,  s 
ez 1 m-es lap esetén, 5 mm-t 
jelent. Könnyen belátható, hogy 
ha az eltérés több, akkor egy 
5 mm-ig jó klasszikus véko-
nyágyas ragasztó már nem elég. 

KERAFLEX MAXI S1:
Ez a termék alapvetően a nagy-
méretű, vízre nem érzékeny ter-
mészetes kövek ragasztója. 15 
mm-es ragasztóágy képezhető 
vele, ami általában a természe-
tes köveknél igény. Krémes, 
nem csúszik, jól tapad, és a 
természetes köveken kívül min-
den anyagú és szinte minden 
méretű lap ragasztható vele 
mindenhol. A fehér színű válto-
zata majdnem hófehér.

KERAFLEX EXTRA S1
A KERAFLEX EXTRA S1 egy 
igazi specialista. Padlók bur-
kolására lett fejlesztve, és eb-
ben egyedülállóan hatékony. 
Könnyű beldolgozhatósága 
lehetővé teszi, hogy üregmen-
tes ragasztáskor egy lépésben 
alakítsuk ki vele a teljes fedett-
séget. Nem kell megkenni a la-
pot és az aljzatot is, hiszen az 
aljzatra felvit t ragasztóágyban 
kissé megmozgatva a lapot, az 
anyag alatta teljesen elterül. 
Ráadásul, ez a termék is alkal-
mas 10 mm-es vastagságig.

KERAFLEX MAXI EXTRA S1:
Ez a Mapei új gyorskötő ter-
méke, ami alkalmas akár vízre 
érzékeny természetes kövek 
ragasztására is. 15 mm-es ra-
gasztóágy képezhető vele. 
Krémes és fehér, mint a fehér 
KERAFLEX MAXI S1, azonban 
olyan gyors, hogy a vízre nem 
erősen érzékeny természetes 
köveknek nincs idejük a vete-
medésre és az elszíneződésre. 
Ugyanakkor használható min-
denhol, ahol 2 óra múlva már 
járható burkolatot szeretnénk.

A megfelelő S1-es ragasztóval, hatékonyabban 

és jobb minőségben végezhetjük el munkánkat .
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A TÁBLÁZAT HASZNÁLATA
• A táblázatban található értékek 
a burkolólap legnagyobb oldal-
hosszát adják meg. Ettől az aljzat 
és az építési körülmények függvé-
nyében el lehet térni, azonban eh-
hez szükséges egyeztetni a Mapei 
szakembereivel.
• A „Megjegyzések, fontos figyel-
meztetések” oszlopban a ragasz-
tó alkalmazásának legfontosabb 
korlátai, lehetőségei találhatóak, 
amit mindenképp figyelembe kell 
venni.

• A táblázat kerámia burkolatokra 
vonatkozik, természetes kövekre 
nem! Természetes kövek esetén 
a lapméreten túl a kő típusa, vízre 
való érzékenysége, vastagsága, 
foltosodásra való hajlama is be-
folyásolhatja a megfelelő ragasz-
tó kiválasztást. Ilyen esetekben 
ajánlott a Mapei szakembereivel 
való konzultáció.
• Hőszigetelő rendszerre hideg-
burkolat ragasztás csak rend-
szerben történhet! A Mapei erre 
a feladatra a MAPETHERM TILE 

SYSTEM rendszert ajánlja, mely-
re a rendszer leírásában lévő ra-
gasztóajánlás érvényes lapmé-
rettől függetlenül.
• Az S2-es ragasztók alkalmazá-
sát elsősorban nem a lap mérete 
határozza meg, hanem az egyéb 
építési körülmények, terhelések. 
A megadott lapméret felett szük-
séges az egyeztetés a Mapei 
szakembereivel.

Ragasztó neve Beltér
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KERABOND T
40 40 30 30 30 - - - - 30 -

Függőfolyosókra, nem nagy hőterhelésnek kitett, 
fedett, kültéri felületekre

ADESILEX P9
60 60 60 60 40 + - - 30 40 30

Minden típusú kerámia és greslaphoz, kültéri 
vízszigetelésre

ADESILEX P9 EXPRESSZ
60 60 60 60 40 - - - 30 40 30

Gyorskötő. Szélsőséges hőmérsékleti körülmények 
esetén ne használja!

KERAFLEX EASY S1

- 120 120 120 90 - - - 90 90 90

10 mm ágyazatvastagságig, félfolyékonyágyas, 
könnyitett bedolgozhatóság. Helyesen alkalmazva 
nem szükséges a kétoldali kenés.
Padlófűtéshez ideális.

KERAFLEX 60 60 60 60 60 + + - 40 40 40

KERAFLEX S1
90 90 90 90 90 + + - 60 60 60

Jó minőségű S1 ragasztó vékony, max 5 mmes 
ágyazatvastagságoz ezt, 5 mm felett a Keraflex Maxi 
S1-et használja

KERAFLEX EXTRA S1
120 120 120 120 90 + + - 90 90 90

10 mm ágyazatvastagság kialakítására nagyméretű 
és/vagy egyenetlen vastagságú burkoló lapokhoz.

KERAFLEX MAXI S1
120 120 120 120 90 + + - 90 90 90

5-15 mm ágyazatvastagságig. Kiváló a nedvességre 
nem érzékeny természeteskövekhez. Természetes 
köveknél a fehér indokolt lehet!

ELASTORAPID

120 120 120 120 120 + + + 120 120 120

Ideális üvegmozaikhoz, természetes kövekhez, 
homlokzati ragasztásokhoz. A méretkorlátot nem a 
ragasztó, hanem az egyéb körülmények (pl. aljzat, 
funkció) indokolhatják.

ULTRALITE S2
120 120 120 120 120 + + - 120 120 120

Könnyített bedolgozás, nagyméretű vékony lapokhoz 
is teljes fedettséget biztosítva.

Jelmagyarázat: + javasolt; - nem javasolt; Cellákban található szám: A burkolólap legnagyobb megengedett élhosszúsága.

RAGASZTÓK KIAJÁNLÁSA - TÁBLÁZAT
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Az épület földszintjén elbontot-
ták az utólagos galériabeépíté-
seket, s ezzel helyreáll íthatóvá 
váltak az eredeti, nagy belma-
gasságú terek. Az előcsarno-
kot, a díszlépcsőházat az üveg 
felülvilágítóval és a díszter-
met az eredeti architektúrának 
megfelelően rekonstruálták, 
valamint biztosították a szín-
pad és a hátsószínpad kapcso-
latát. A pinceszinten jelentős 
beavatkozás - alapmegerősí-
tés, alapsüllyesztés, vízszige-
telés, födémcsere - tör tént an-
nak érdekében, hogy a terület 
hasznosítható legyen. 
Az eredetivel megegyező korai 
szecessziós csil lárokkal meg-
világított díszterembe össze-
csukható nézőteret építettek 
be, így az elsősorban tánc-
előadásoknak otthont adó tér 
visszanyerhette eredeti bálte-
rem funkcióját is. A belső ud-
var t új üvegszerkezettel fedték 
le, alkalmassá téve azt kisebb 
koncer tek, táncházak befoga-
dására. It t, a lefedett udvarban 
ültették el az élő kárpát-me-

TELJES BURKOLATI 
MEGOLDÁSOKKAL

A felújított Budai Vigadóban 
kapott helyet a Hagyomá-
nyok Háza. A felújítás célja 
az épület eredeti állapotá-
nak megőrzése és vissza-
állítása volt, ugyanakkor 
az új funkciónak megfelelő 
korszerű működés lehető-
ségének megvalósítását is 
célul tűzték ki. Így a felújítás 
és átalakítás a műemlékvé-
delmi szempontok szigorú 
figyelembe vételével történt.

JÓL SZERVEZETT, KORSZERŰ 
KIVITELEZÉS
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dencei népművészetet jelké-
pező hagyományok fáját. A 
több emeletnyi magas térben 
speciális hangelnyelő burko-
latokat használtak.
A tetőtérben alakították ki a 
Magyar Állami Népi Együttest 
kiszolgáló próbatermeket, öl-
tözőket és rekreációs tereket. 

A Mapei termékeivel a hidegbur-
kolatok kiépítése során a Ratskó-
Bau Kf t . szakemberei dolgoztak:

Pinceszint:
Ezen a területen 20 x 20 cm és 
30 x 30 cm méretű lapburkolat 
került beépítésre. A lapméret-
nek megfelelően a következő 

REFERENCIA HIDEGBURKOLÁS

TERMÉK RE-
FLEKTORFÉNY-
BEN
ULTRALITE S2
Az ULTRALITE S2 
elengedhetetlen ter-
mék a mai építő-
ipari piacon, ahol az 
óriás és nagyméretű 
lapok népszerűsége 
töretlen.
Ön nagyméretű bur-
kolattal dolgozik? 
Ez esetben ajánljuk 
Önnek ezt a nagy
alakváltozásra ké-
pes,  könnyen felvi-
hető hidegburkolati 
ragasztót. 
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hidegburkolati rétegrendet al-
kalmazták a szakemberek:
PRIMER G alapozó
MAPELASTIC AQUADEFENSE 
kent szigetelés
MAPEBAND PE 120 hajlaterő-
sítő szalag
ADESILEX P9 ragasztó
KERACOLOR FF FLEX fugázó
MAPESIL AC szil ikonos 
hézagtömítő

Földszint és emeletek
Ezeken a területeken látványo-
sabb, nagyobb méretű lapok 
kerültek beépítésre: 60 x 60 
cm, 60 x 120 cm, 80 x 120 cm. 
Padlón és falon is tör tént hi-
degburkolás.

A Ratskó-Bau Kft. az általuk 
már nagyon sokszor használt 
és maximálisan bevált Mapei 
rétegrendet alkalmazta:
PRIMER G alapozó
ULTRAPLAN ECO 20 kiegyen-
lítés
MAPELASTIC AQUADEFENSE 
kent szigetelés
MAPEBAND PE 120 hajlaterő-
sítő szalag
ULTRALITE S2 nagy alakvál-
tozásra képes ragasztó
KERAFLEX S1 alakváltozásra 
képes ragasztó
KERACOLOR FF FLEX fugázó
MAPESIL AC szil ikonos 
hézagömítő

ADATOK

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEKReferencia megnevezése: Hagyomá-
nyok Háza
Mapei termékekkel végzett munkála-
tok: Hidegburkolás
Helyszín:  Budapest
Kivitelezés éve:  2017-2018
Beruházó: Hagyományok Háza

Generálkivitelező: Épkar Kft.
Építész:  Archikon Kft.
Hidegburkolati kivitelező:  Ratskó-Bau 
Kft.
Mapei partnerkereskedő:  Ratskó-Bau 
Kft.
Mapei kapcsolattartók: Garay Gergely

Hidegburkolás: Primer G, Adesilex P9, 
Keracolor FF Flex, Mapesil AC, Mape-
lastic Aquadefense, Mapeband PE 120, 
Ultraplan Eco 20, Keraflex S1, Ultralite S2, 

Gyönyörű az épület, 
és nagy öröm 
számomra, hogy 
végre felújítotásra 
került. Szerintem 
nagyon jól sikerült 
a korhű látvány 
kialakítása a 
mondern és korszerű 
burkolatokkal, 
segédanyagokkal és 
eszközökkel. - Ratskó 
Viktor, Ratskó-Bau 
Kft.
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REFERENCIA IPARI PADLÓ

A kivitelezők azonban kitar tot-
tak és minden kaland és nehéz-
ség ellenére kiváló, magas mi-
nőségű munkát végeztek.
A Beton-Dekor Ar t Kf t. az aula, 
az előtér, a  l i f t előtér és a moz-
gássérültek számára kialakított 
vizes blokkok padló, i l letve fali 
burkolatára kapott megbízást a 
generálkivitelezőtől.
Az új építésű épület aulájában 
a padlóburkolat kialakítása volt 
a feladat. 
A megrendelő igénye, egy ele-
gáns, exkluzív megjelenésű, 
ugyanakkor rendkívül strapabí-
ró felület kialakítása volt. A cél 
tehát a kiemelkedően látványos 
és magas műszaki követelmé-
nyeknek megfelelő padlóbevo-
nat kialakítása volt.
Mindezt f igyelembe véve va-

lamennyi helyiség padlóbe-
vonatának kialakítását az 
ULTRATOP és az ULTRATOP 
LOFT rendszer alkalmazásával 
végezték el. 
A vizes blokkokban szükség 
volt fali bevonat kialakítására 
is. A fogadófelület gipszkar ton 
volt. Ezen az alapfelületen az 
ULTRATOP LOFT rendszerrel 
végezték el a bevonat kialakí-
tását.

A kivitelezés megoldásai
A beton aljzaton PRIMER SN 
alapozást végeztek. Az alapo-
zó fázist kvarchomok szórás-
sal, majd a felesleges homok 
eltávolításával zár ták.  Az ala-
pozást követően került sor az 
ULTRATOP felvitelére és végső 

réteg kialakítására. A megfelő 
szín elérésére színező terméket 
is alkalmaztak: az UTRATOP 
COLOR PASTE anyagot. 

Falon a fogadó felület gipsz-
kar ton volt, ezér t alapozónak 
az ECO PRIM GRIP-et vá-
lasztották. It t a függőleges 
felületek bevonatolására is 
alkalmas UTRATOP LOFT rend-
szer t alkalmazták. Először az 
ULTRATOP LOFT F réteg került 
felvitelre, majd a végső réteg 
az ULTRATOP LOFT W volt. 

A kivitelezés szakmai érde-
kességei:
1. A vizeshelyiségek padlóösz-
szefolyóinál a bevonat elké-
szítését megelőzően a Beton-
Dekor Ar t Kf t. szakemberei 

A Német Iskola ULTRATOP LOFT bevonatai rendkívül látványosak, 
ugyanakkor a kialakításuk körülményei sem mindennaposak. A bu-
dapesti II. kerületben épülő iskola építési helyszínére volt , hogy róka 
osont be az éjszaka során, nyomot hagyva az újonnan kialakított fe-
lületeken. A Beton-Dekor Art Kft. vezetője Havelka Zoltán a munka 
egy szakaszán törött kézzel dolgozva alakította ki a látványos bur-
kolatot. A rengeteg esőzés miatt, olykor igen nehéz volt az építési 
helyszín megközelítése, a termékek, eszközök bejuttatása az építési 
helyszínre. 

RENDKÍVÜL SZÉP BEVONAT,
AMI MEGÉRTE AZ ERŐFESZÍTÉST
AZ ELEGÁNS ÉS EXKLUZÍV FELÜLETEK KIALAKÍTÁSÁHOZ 
A SZAKMAI SZÍNVONAL MELLETT OLYKOR AZ EMBERI 
HELYTÁLLÁSRA IS SZÜKSÉG VAN
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beállítoták az összefolyó ma-
gassági pozícióját.  Ez utóbbi 
feladathoz a MAPEGROUT T40 
betonjavító anyagot alkalmaz-
ták. A feladat elvégzése előtt 
igénybe vették a Mapei Kf t. 
szakembereinek segítségét. 

2. Megrendelői igény volt, a 
látványos lábazat kialakítás is. 
Ezér t a Beton-Dekor Ar t Kf t. 
szakemberei úgy döntöttek, 
hogy az ULTRATOP LOFT bevo-
nat padlón tör ténő kialakítását 
követően a lábazatot is ezzel 
a termékrendszerrel alakítják 
ki. Ahhoz, hogy az ULTRATOP 
LOFT felület mintázata érvé-
nyesüljön a lábazaton is, azt a 
megfelelő csiszolás érdekében 
15 cm magasságban alakítot-
ták ki. A munka során rendkí-
vüli precizitással kellett kiala-
kítani a lábazat felső vonalának 
szintezését. Ehhez a munka 
megkezdése előtt lézeres szin-

Jól szervezett munkát jelentett 
a kivitelezés. Szükség volt a 
fogadófelületek igen precíz 
előkészítésére. A Mapei Kft. megfelelő 
minőségben, megfelelő színben és 
megfelelő mennyiségben nyújtotta 
a termékszolgáltatást végig a 
munkálatok alatt. A termékek a 
bekeverésük után egységes minőséget 
nyújtottak mindenféle értelemben, s ez 
megbízható, stabi l alapot jelentett a 
kivitelezési feladatokhoz. Örültünk az 
ennyire megbízható és stabi l termék 
receptúrának. Magát a munkát nagyon 
egyedi projektnek tartom, hiszen úgy 
a padlón, mint az oldalfalon egységes, 
sima és dekoratív, a használatnak 
rendkívül el lenál ló szép bevonatot 
készíthettünk. - Berényi Noémi, Beton-
Dekor Art Kft.
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tezővel áll ították be a szüksé-
ges magasságot végig a falak 
mentén. 
Jól szervezett munkát jelen-
tett a kivitelezés. Szükség volt 
a fogadófelületek igen pre-
cíz előkészítésére. A Mapei 

Kf t. megfelelő minőségben, 
megfelelő színben és megfe-
lelő mennyiségben nyújtotta 
a termékszolgáltatást végig a 
munkálatok alatt. A termékek 
a bekeverésük után egységes 
minőséget nyújtottak minden-

féle ér telemben, s ez megbíz-
ható, stabil alapot jelentett a 
kivitelezési feladatokhoz.

ADATOK

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEKReferencia megnevezése: Német 
Iskola 
Mapei termékekkel végzett munkála-
tok: ipari padló
Helyszín:  Budapest
Kivitelezés éve:  2016-2018
Beruházó: Német Iskola

Generálkivitelező: Swietelsky Zrt. 
Ipari padló kivitelező:  Beton-Dekor 
Art Kft.
Mapei partnerkereskedő:  Beton-Dekor 
Art Kft.
Mapei kapcsolattartók: Hugyecsek 
György

Ipari padló: Primer SN, Mapegrout T40, 
Eco Prim Grip, Ultratop, Ultratop Loft, 
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IPARI PADLÓ TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN

Az építőipari piacon igen gyakran egyre inkább 
anyag-, pénz- és időtakarékos megoldásokat 
keresnek a szakemberek. A tervezők szintén  
arra törekszeknek, hogy amennyire műszakilag 
lehetséges, egyszerűsítsenek a megoldásokon 
a használatbavételi előírások áthágása nélkül.

A2 TŰZVESZÉLYESSÉGI 
HELYEKEN

MŰGYANTA HASZNÁLAT

Manapság gyakran találkozunk 
olyan tervezői kiírásokkal, ahol 
a tervező gyanta alapú padlót ír 
ki azokra a helyekre, amelyek 
menekülési útvonalakon, lép-
csőházakban helyezkednek el, 
vagy a tűzveszélyesség alapján 
A2 besorolásúak. Ezek a helyek 
a korábbi hidegburkolatok he-
lyett, az esztétikából valame-
lyest engedve, így gyanta be-
vonattal kerülnek kivitelezésre.
A felületek műgyantával tör té-
nő burkolása azonban csakis 
az alkalmazott termékek meg-
felelő égéshője és tűzveszé-
lyességi besorolása esetén 
szabályos.

A Mapei termékpalettájára fel-
került egy olyan termék, amely 
képes ezt a feladatot hibátlanul 
megoldani és rendelkezik a szük-
séges ÉMI dokumentációval és 
teljesítmény nyilatkozattal is.

Ez a termék a MAPECOAT I 62 W 2K 
vizes bázisú, epoxigyanta, ami RAL 

színekben és 11 kg-os kiszerelésben 
érhető el.

Hogyan használjuk a MAPECOAT I 
62 W 2K terméket , ha ilyen kivite-
lezési megoldás elé kerülünk?
A beton alapfelület legyen az irány-
elveknek megfelelően síkpontos és 
legalább 20 N/mm2 nyomószilárd-
ságú. Amennyiben a felület igényli, 
csiszolással és portalanítással ké-
szítsük elő. Az anyag vízzel hígítható, 
legfeljebb 20%-ban, és ezt meg is 
kell tenni a felületek szívóképességé-
nek megfelelően.
A jellemző anyagszükséglet legfel-
jebb 0,3 kg/m2. Ennek méretezésé-
nél fontos tudni, hogy a tűzvédelmi 
előírások átlagolják a bevonatok 
négyzetméterre jutó égéshőjét.
Mivel a lépcső homloklemezeit elég 
0,15-0,2 kg/m2 réteggel fedni, a ta-
posó felületekre ennek arányában 
több kerülhet! Számoljunk átlagot, a 
kivitelezés előtt!
Csúszásmentesítéssel is elláthatjuk 
a felületet, a bekevert homok, vagy 
MAPEFLOOR FILLER segítségével, 

a kívánt csúszásmentesség mérté-
kének megfelelő mennyiséggel.
A termék páraáteresztő, tehát felújí-
tás esetén, nem kell az aljzatot feltét-
len utólagosan szigetelni.
Függőleges és vízszintes felületeken 
is egyaránt alkalmazható, festőhen-
gerrel és ecsettel is felhordható.

További műszaki és értékesítési infor-
mációért keresse Mapei partnerét.

Nagy Sándor, termékvonal felelős cikke
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FESTÉKEK TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN

A MAPECOAT ACT 196  két je-
lentős okból nyújt kiváló meg-
oldást egészségügyi intézmé-
nyek, például kórházak beltéri 
falainak festéséhez:

1. nagymértékben ellenáll 
számos baktérium törzsnek

2. nagyon könnyen és jól ta-
karítható

Tervezőknek, kivitelezőknek 
és az egészségügyi intézmé-
nyek fenntar tóinak is fejtörést 
okozhat, hogy melyik beltéri 
festéken nem képesek megte-

lepedni a kórokozók úgy, hogy 
közben a termékkel a legmaga-
sabb  esztétikai igényeknek is 
megfelelő felületek hozhatók 
létre.

A MAPECOAT ACT 196 egy 
ilyen beltéri festék.

Pozsgai Szilárd, termék-
vonal felelős írása

Az alábbiakban elsősorban tervezők és kivitelezők 
számára szeretnék bemutatni egy speciális, beltéri 
falak festésére szolgáló terméket, amit elsősorban 
egészségügyi intézmények kivitelezéséhez ajánlok.

MELYIK BELTÉRI FESTÉK 
A LEGHIGIÉNIKUSABB  
KÓRHÁZAK, EGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZMÉNYEK ESETÉN? 



42    MK 62. SZÁM/2019

A MAPECOAT ACT 196 al-
kalmazásával speciálisan az 
egészségügyi épületekre ér-
vényes előírásoknak megfelelő 
felület alakítható ki ott, ahol 
kiemelkedően fontos a mikro-
bák, baktériumok megtelepe-
désének megakadályozása, és 
ahol gyakran szükséges fer tőt-
lenítőszeres tisztítást végezni. 
Az egészségügyi létesítmények 
mellett, ugyancsak jó szolgála-
tot tesz a MAPECOAT ACT 196 
spor tlétesítményekben, rekre-
ációs épületekben, oktatási in-
tézmények spor t részlegében, 
mivel a fokozott terhelés kö-
vetkeztében ezeken a helyeken 
is nagymértékű a baktériumok 
megtelepedésének veszélye. 

Milyen képességei vannak a 
MAPECOAT ACT 196 beltéri 
festéknek?
A termék egy beltéri, akrilbá-
zisú falbevonat, ami a benne 
lévő biológiai adaléknak kö-
szönhetően, speciális védelmet 
nyújt, gátolva a batkériumok 
megtelepedését, és terjedését 
az általa bevont felületen.

A MAPECOAT ACT 196 kiválóan 
ellenáll a főbb baktérium tör-
zsek támadásának, mint pél-
dául a Staphylococcus aureus, 
az Escherichia coli, az MRSA 
és a Pseudomonas aeruginosa. 
A termék hatékonyságát az ISO 
22196 szabvány igazolja. 
A baktériumok megtelepedé-
se mellett ez a beltéri festék, 
köszönhetően a BioBlock tech-
nológiának, a penésszel és a 
gombákkal is felveszi a harcot, 
ezér t különösen ajánlom a fa-
lak mellett, a nehezen tisztít-
ható helyek, például mennye-
zetek festésére is.
Tisztíthatósága kiváló, emel-
lett nagyon alacsony a szeny-
nyeződés felvétele, s mindez-
zel csökkenti  a karbantar tás 
költségeit.
A MAPECOAT ACT 196 köny-
nyen megtapad számos típusú 
falazaton, így vakolaton, simí-
tó vagy kiegyenlítő habarcson, 
meglévő régi festéken is, ha a 
meglévő felület stabil.

Hogyan alkalmazzuk a 
MAPECOAT ACT 196 festé-
ket?
A termék alkalmazása előtt, 
rendkívül fontos, hogy meg-
győződjünk a fogadófelület 
megfelelő szilárdságáról, va-
lamint a felületnek mentesnek 
kell lennie mindenféle szeny-
nyeződéstől. Elengedhetetlen, 
hogy a felület megfelelően ér-
lelt legyen, a hibák, repedések 
javítása megtör ténjen, és ne 
legyenek rajta egyenetlensé-
gek.
Ajánlom a felületre felvinni a 
MALECH tapadásfokozó alapo-
zót a festék felvitele előtt, de 
amennyiben élénk színű falat 
szeretnénk, érdemes a színben 
il leszkedő DURSILITE BASE 
COAT alapozót alkalmazni. A 
festést minden esetben az ala-
pozó teljes megszáradása után 
kezdjük meg. 

Szerkesztőségi javítás a 61. Mapei Króni-
ka, “Ipari, derűs, modern és retro” című 
cikkében - 18. oldal
ULTRATOP LOFT rendszer kiépítése meglévő 
fali hidegburkolaton:
Az alkalmazott, műszakilag is helyes alapozó 
az ECO PRIM GRIP. 



MK 62. SZÁM/2019    43

A keresztrejtvény megfejtése egy bölcs gondolat, amire érdemes hallgatni.
Fejtse meg a rejtvényt, és a megfejtést küldje vissza a címünkre a Mapei 
Krónikához mellékelt, ingyenesen visszaküldhető képeslapon.
A megfejtést e-mailben is elküldheti a kronika@mapei.hu címre.

Beküldési határidő: 2019. július 31.
A szerencsés nyertes ajándéka  a képen látható Mapei ajándékcsomag.
Előző rejtvényünk nyertese: Erdélyi Szabolcs, Zirc



/mapeihungary

DERŰS

HAGYOMÁNYOS

TERMÉSZETES

VARÁZSLATOS

ROMANTIKUS

 FUGASZÍN 
KOLLEKCIÓ

Válasszon
HANGULATOT!

A Mapei lélegzetelállító új  
fugaszíneivel nem lesz nehéz 
hangulatos otthont teremtenie, 
legyen szó akár hagyományos, 
akár romantikus vagy varázs-
latos stílusról.

Ultracolor Plus
Kerapoxy
Keracolor
Flexcolor
Kerapoxy CQ
Kerapoxy Design


