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KERÉKPÁRVERSENY A MAPEI SZÍNEIBEN

2 nap, 3 táv – A MAPEI Tour de Zalakaroson minden adott 

az aktív bringás időtöltéshez: családi túrák, gyermekverseny, 

teljesítménytúra és országúti maraton. 

Időpont: 
2021. szeptember 25–26.  
Helyszín: Zalakaros

Csatlakozz hozzánk, 
és indulj Te is 
a versenyen!

Nevezni a www.tourdezalakaros.hu weboldalon tudsz, 

további részletekért pedig kövesd a Mapei facebook oldalát! 

Várunk Zalakaroson! 

2021. szeptember 25-26.
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köszöntője

Ebben az évben harminc éves az a cég, amelyiktől én magam is a legtöbbet tanultam. A 
Mapei Kft. harminc éve működik, a Mapei Krónika pedig immár húsz éve osztja meg az 
építőkkel rendületlen kitartással a legfontosabb és legújabb szakmai információkat.
Húsz éve írom, és szerkesztem ezt a magazint. Mondhatnám, hogy ez a munkám, de 
elsősorban nem munkát, hanem folyamatos tanulást jelentett.
Tanulást a Mapei munkatársaitól, és azokból a folyamatokból, amelyeket húsz éven  
keresztül végigkövettem a cégen belül, valamint a cég piaci tevékenysége során.
Tanultam  a   Mapei Kft. partnereitől, azoktól a szakemberektől, akik vállalták, hogy le- 
ülnek egy beszélgetésre, és őszintén megosztják velem és a Mapei Krónika olvasóival 
gondolataikat, tapasztalataikat és tudásukat, amivel a sikereiket elérték.
Ez a jelenlegi szám, a Mapei Krónika 70. megjelenése, különleges. Ünnepi, mert a Mapei Kft. 
érett korba lépett, betöltve a 30. évét. Ünnepi, mert a lapunk is kerek évfordulót, a 20. 
születésnapját ünnepli, és ahogy az anyagokat, cikkeket gyüjtöttem, írtam, ahogy azzal 
a sok önzetlen és kedves emberrel beszéltem, akiknek hála egy-egy ilyen megjelenés 
összeáll, rádöbbentem, hogy ez a 70. Mapei Krónika ünnepi azért is, mert a tudás, ami a 
30/20 év alatt összegyűlt, szintén új szintre lépett. 
Természetesen ebbe a számba is kerültek szakmai csemegék, érdekes szakmai ismeretek 
és tapasztalatok. Ugyanakkor egyfajta összegző magazin, összegző tartalom is ez a mos-
tani újság több szempontból:
1. Olvashatunk a megtett útról, s beleláthatunk a sikert hozó működésbe.
2. Rácsodálkozhatunk az eredményekre, amelyeket most egymás mellett láthatunk, és 
megérezhetjük a Mapei aktivitásának jelentőségét, súlyát és nagyszerűségét.
3. Tanúi lehetünk azoknak a legkorszerűbb megoldásoknak, amelyek olyan területeken 
vezettek el a  legkiválóbb építményekig, mint a hidak, történelmi épületek és felüljárók 
építése, vagy a legnagyobb, név szerint a Liget projekt épületeinek megvalósítása a kö-
zelmúltban.
4. A negyedik, s talán a legfontosabb, hogy mindezeken keresztül, és ellenpontozva a 
járvány félelmet és korlátokat hozó jelenlétét, átdereng egy előremutató értékrend, biza-
lom, és törekvés: Mégpedig az, hogy a legfontosabb az ember, az építő, építtető, alkotó és 
jót akaró ember, s az ilyen emberek közötti egymüttműködés és közösség.
Ezt segíteni, ezt építeni, ebben és ezért dolgozni, alkotni, tanulni, ez a Mapei Kft. és ez a 
Mapei Krónika  alapvető célja és törekvése. 
Mindenkinek jó munkát, sikeres, örömteli mindennapokat kívánok, s nem utolsó sorban 
kellemes olvasgatást!

A SZERKESZTŐTŐL

HARMINC ÉV ALATT FELNŐTTÜNK
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MILYEN A HARMINC ÉVES JÖVŐ?

MAPEI HÍREK - ÉVFORDULÓ

INTERJÚ MARKOVICH BÉLÁVAL, A MAPEI KFT. ÜGYVEZETŐJÉVEL

HARMINC ÉVES MÚLT

30 éves a Mapei Kft. Milyen 
jövőkép él benned a céget il-
letően az elkövetkező 30 évre?
Szerintem, az elkövet-
kező 30 év során jó néhány 
temékvonallal bűvülni fog 
a Mapei szortimentje. Hogy 
pontosan milyen termékvona-
lakkal, ez egyelőre ismeretlen. 
Valószínűleg 30 év múlva nem 
én fogom már vezetni a Mapei 
Kft.-t, hiszen akkor én már 90 
éves leszek. Az azonban biztos, 
hogy ha az utódok folytatják 
azt a vezetői stílust, amit mi 
ezzel a csapattal létrehoztunk, 
akkor nagy jövő elé néz a cég. 
Az árbevétele elérheti az 50-60 
milliárd forintot évente. 

Most mennyi az árbevétel?
2020-ban 22,8 milliárd volt, 
s ez 30 év alatt minimum 
megkétszerezhető. Biztos, hogy 
a gyártás is jelentős fejlődésen 
esik majd át. Jelenleg minden 
olyan por alapú terméket gyár-
tunk Sóskúton, amelyeknek az 
alapanyagát itthon meg lehet 
találni. El tudom képzelni, hogy 
a jelenlegi minőségellenőrző 
laboratóriumunk mellett, sa-
ját fejlesztő laboratóriummal 
is rendelkezünk majd. Egy biz- 
tos, ahhoz, hogy az éves ár- 
bevételünk megduplázódjon, 
új termékvonalakra is szükség 
lesz.

Ez a terjeszkedés egyik módja?
Igen, az elmúlt 30 év ezt mu-
tatja. Korábban nem gondoltuk 
volna, hogy a betongyártás 
adalékszereivel leszünk jelen a 
piacon, vagy ipari padlókkal fo-
gunk foglalkozni. Mára pedig ez 
a két terület igen jelentős részt 

jelent a Mapei Kft. forgalmában. 
Nem lehet még pontosan 
látni, hogy milyen új építési 
szegmens számára fogunk a 
jövőben termékeket gyártani. 
Az azonban tudható, hogy a 
Mapei-nél alapvető törekvés 
és tapasztalat, hogy egyre 
szélesebb körben fedjük le az 
építési piac szükségleteit. Ki 
tudja, lehet, hogy az autóipar-
ban is találunk olyan igényeket, 
amelyeket ki tudunk a jövőben 
elégíteni. 

A Mapei Kft. ebben a Mapei 
Csoport irányait követi?
Egyértelmű.  A Mapei Csoport 
94 céget jelent szerte a világon, 
és így gyűlik össze az a temérdek 
információ, amelyek alapján az 
új területek tervezhetőek.

Minek köszönheti a Mapei Kft. 
a mostani óriási eredményeit?
A legfontosabbnak, a straté-
giának. Az egész Mapei cég 
stratégiája, amivel a Mapei Kft. 
is összhangban működik, a 
segítségnyújtással áll összhang-
ban. Ez azt jelenti, hogy 
segítünk az építőknek, az épít-

kezőknek a jövő épületeinek 
megalkotásában, az építé-
si álmok megvalósításában. 
Fontos alapelvünk, hogy vala- 
mennyi olyan területen, ame- 
lyen a cég tudással rendelkezik, 
ezt a tudást meg is akarja osz-
tani a partnereivel, az embe- 
rekkel. Ez is hozzátartozik a 
segítségnyújtáshoz. Mindekivel 
szeretnénk megosztani a Ma-
pei Kft.-ben felhalmozódott 
rengeteg tudást, generálki-
vitelezőkkel, alvállalkozókkal, 
megrendelőkkel, tervezőkkel 
és építési szakemberekkel. A 
másik stratégiai sarokpontunk a 
fenntartható fejlődés megtartá-
sa, s ide tartozik az is, hogy mit 
jelent ez a különböző országok-
ban.  A Mapei ugyanis mindig az 
adott országnak megfelelően 
akar működni. Tehát Magyar- 
országon a Mapei magyar akar 
lenni. Stratégiánk harmadik 
pillére pedig a csapat. Amió-
ta itt vagyok a cégnél, látom, 
tapasztalom, hogy a csapa-
tunk mennyire elkötelezetten 
támogatja a Mapei Kft.-t a 
kitűzött célok elérésében. Ha 
vannak is kisebb súrlódások, 
ami egyébként mindenütt van, 
a csapatunk rendkívül összetartó, 
hatékony és kreatív. Ugyanez 
vonatkozik a szélesebb ér-
telemben vett Mapei csapat- 
ra, azokra a szakemberekre, 
kereskedőkre, tervezőkre, akik 
tényleg meglátták az értéket 
a Mapei-ben, a termékeink-
ben, a szolgáltatásainkban, 
és emiatt velünk tartanak im-
már 20-30 éve. A siker titka 
elsősorban a tettekben nyil- 
vánul meg. Mi segítünk az em-
bereknek, építeni, álmokat 
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megvalósítani, és velünk együtt 
a szélesebb értelemben vett 
csapatunkat, a partnereinket 
is szeretnénk meghívni erre a 
szép küldetésre.

Milyen eddigi tettek mutatják 
ezt a törekvést?
Az építési szakemberek 
számára létrehoztuk a Szakem-
ber Közösséget. A Szakember 
Közösség egy erős és meg-
tartó emberi közeget, iden-
titást és információforrást 
jelent a tagságnak. Emellett 
úgy segítjük a közösség kereté-
ben a szakembereket, hogy 
különböző kedvezményeket 
szervezve, csökkentjük a vál-
lalkozások működésének költ- 
ségeit. Ezen kívül a Mapei Kft. 
szakemberei, köztük én ma-
gam is, elmegyünk az iskolák-
ba, óvodákba, és szakmai, is-
merkedős előadásokat vagy 
képzéseket tartunk, serkentve 
így a kedvet az építőiparhoz, 
fejlesztve a tudást a gyere-
kekben, a fiatalokban. A cél, 
hogy nagyobb vonzódást 
érezzenek az alkotáshoz, és 
felkészültebbek legyenek rá, 
ha majd megkezdik a felnőtt 
életüket. Ugyanakkor a szakem-
bereket is képezzük, szűken a 
szakmai területeken is, de in-
gyenes képzéseket szervezünk 
számukra a kommunikáció, az 
értékesítés, az ügyfélkezelés 
és a marketing témáiban is.
Ugyancsak képzésekkel segít-
jük a Mapei Kft. munkatársait 
annak érdekében, hogy ők is 
eredményesebben, nagyobb 
sikerrel végezzék a munkájukat.

Hogyan változhat mindez az 
elkövetkező 30 évben?
Az egyik, amit változásként ten-
ni kell, s ez nem csak a Mapei 
Kft.-t érinti, hogy a cégeknek 
részt kell engedni a külön-
böző társadalmi tevékeny- 
ségekben. Hogy lehetőségük 
legyen részt venni a képzések-
ben, akár a szakképzésben is, 
akár a továbbképzésekben. 
Hiszen a piac tudja biztosítani 
azokat a korszerű feltételeket az 
oktatási intézmények számára, 
amelyek a legmodernebb tech-
nológiákat jelentik. A másik 
változás a digitalizáció. Ez már 
világszerte jelen van, és Magyar- 
országon is elindult. Tehát egyre 
kevesebb papírmunka várható, 
valamennyi folyamat doku-
mentálása online felületre kerül, 

ami gyorsítja és hatékonyab- 
bá teszi a működést. Szerintem 
még erőteljesebbé kell válnia 
a szakmák népszerűsítésének 
a gyerekek körében, illetve a 
szakmát váltó felnőttek köré-
ben. Olyan szakemberekre lesz 
szükség a jövőben is, akik az 
építési feladatokat megold- 
ják. Ezért az ismertetést, nép-
szerűsítést nagy erőkkel kell 
végezni, hogy a gyerekek és 
felnőttek közel kerüljenek az 
építéshez, természetessé és 
otthonossá váljon ez az ipari 
szegmens a számukra. A Mapei 
Kft. tevékenységei között az 
ilyen irányú aktivitás jelen-
leg is jelentős, de a jövőben 
szükség lesz arra, hogy ez még 
szélesebb körben váljon aktív 
területté.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A TUDÁS MEGOSZTÁSA

CSAPATMUNKA
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Ugyancsak szükség van a tár-
sadalmi felelősségvállalás széle- 
sítésére. A vállalkozásokban hi-
hetetlen nagy érték és tudás 
van, óriási segítséget tudnak 
nyújtani, rengeteget tudnak 
visszaadni a társadalomnak. Mi 
ezt tesszük, és nemcsak a ter-
mékeinkkel, hanem szervezés-
sel, pénzzel, kapcsolatrendszer-
rel. Támogatunk számos olyan 
területi   kezdeményezést, ami 
gyerekekkel, oktatással, sporttal 
kapcsolatos.

Az építés technológiája is vál-
tozik, fejlődik a jövőben is.
Szerintem az egy természetes 
törekvés, hogy a tervezett 
épületeket egyre kevesebb 
emberrel lehessen létrehozni. 
Ezt a célt két folyamat is szol-
gálja. Az egyik a gépesítés, 
a másik a blokkosítás. Egyre 
több területen történhet a ter-
mékek bedolgozása gépekkel, 
és szintén gyakoribb jelenség 
a blokkos előregyártás. Ma már 
akár komplett házrészeket is 
építenek úgy, hogy egyben 
szállítják le a területre, és épí-

tik ott be. Hogy magukban az 
építőanyagokban milyen vál-
tozás várható, egyelőre nem 
látom. Például, hogy a ce-
mentes segédanyag gyártás 
változik-e. Az építési vegyipar-
ban nem látható egyelőre 
olyan ugrásszerű változás, 
mint például a folyamatok 
szervezésében a digitális meg- 
oldások. A Mapei-nél mi folya-
matosan szondázzuk a piacot. 
Keressük, hogy melyek azok 
a területek, ahol elakadások 
vannak, ahol hányzik egy-egy 
megoldás. Ezeket a hiányo- 
kat fejlesztéssel szeretnénk ki-
küszöbölni, és az embereknek 
új megodásokat kínálni.

A cégen belül milyen vál-
tozásokat hozhatnak az elkö- 
vetkező évtizedek?
A különböző posztokon előtér-
be kerülnek a számítástechikai 
ismeretek. Mi is igyekszünk min-
dent kevesebb papírral meg- 
oldani. Vonatkozik ez akár a 
szaktanácsadás, akár a reklamá- 
ció területeire. Könnyen meg- 
történhet az is, hogy a jövőben 

általánosan képzett alkalmazás-
technikusok helyett szak-al-
kalmazástechnikusok látnak 
majd el feladatokat a cégben. 
Ez azt jelenti, hogy a Mapei 
szakemberek az általános 
képzettség mellett speciális 
szakmai képzésben is része- 
sülnek. Lesznek például olya-
nok, akik a hidegburkoláson 
belül leginkább a nagylapos 
feladatokhoz fognak érteni, és 
olyan kivitelezéseken segítenek, 
ahol a nagylapos burkolás a 
feladat. Tehát az általános és 
alapos felkészültség mellett 
mindenkinek lesz olyan speciá-
lis területe, ahol nagyobb jár-
tassággal rendelkezik majd, 
s ha speciális tudásra lesz 
szükség, akkor mindig az adott 
helyzetre felkészült szakem-
ber fog cselekedni. Erre azért 
lesz szükség, hogy a szakmai 
csapatunk minél speciálisabb 
feladatok kapcsán is pontos és 
hatékony kommunikációt foly-
tasson. Ezzel függ össze az is, 
hogy országosan még tovább 
bontjuk majd az alkalmazás-
technikai szolgáltatásokat, illet- 
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ve a személyi állományt. Ide 
tartozik, hogy a Mapei munka- 
társak csapatban dolgoznak, és 
ha a helyzet úgy kívánja, egymás 
tudására támaszkodva oldanak 
meg feladatokat. A jövőben 
erre még inkább szükség lesz 
a piacon. Azonban a pontos 
változásokat, a körülhatárolt 
elképzeléseket és irányo- 
kat a folyamatosan végzett 
felméréseink és kutatásaink 
határozzák majd meg.

Mi az, ami nem változik, és az 
elkövetkező évitezedekben is 
nagyon fontos lesz?
Az, hogy minden célcsoport 
igényli a törődést. Az embe- 
reknek alapvető szükségletük, 
hogy legyenek a cégben hoz- 
zájuk közeli munkatársak, 
akik ismerik a mindennap-
jaikat, tudják, hogy milyen 
igényeik vannak, és meg is 
adják nekik mindazt, amire 
szükségük van. Ennek kul-
csa a személyes kapcsolat. A 
személyes kapcsolattartás, a 
találkozások, annak ellenére, 
hogy az online kommunikáció 
és működés egyre nagyobb te- 
ret hódít, még inkább bővülnek 
a jövőben. Igaz ez a partnerek-
kel történő együttműködésre, 
de a cégen belül a munkatár-
sak között is. Egy cég sem tud 
működni megfelelő szemé- 
lyes kapcsolatok nélkül. A cégen 
belül is emberek dolgoznak, és 
ezeknek az embereknek van 
néhány alapvetően hasonló 
emberi igényük. Méghozzá az, 
hogy igénylik a törődést. S ezt 
a törődést a jövőben növelni 
kell. Fel kell térképezni a cég-
ben dolgozó emberek tudását, 
szak- és egyéb tudását annak 
érdekében, hogy minél jobban 
elláthassák a feladataikat, és 
a folyamatok hatékonyabbak, 
egyszerűbbek és gyorsabbak 
legyenek. Minden olyan dol-
got, ami ezt akadályozza, a 
cég működéséből törölni kell. 
Ezt azonban csak úgy lehet 
megtenni, hogy törődünk az 

emberekkel, hogy fejlesztjük 
a munkatársakat, de egyúttal 
nem csupán a szakmai tudá-
sukkal törődünk, hanem az 
egészségi állapotukkal, a men-
tális állapotukkal is. Tudom, 
tapasztalom, hogy a törődést az 
emberek visszaadják a terme- 
lésben, s azzal, ahogy kiállnak a 
cég küldetése mellett. Vezető 
és munkatárs között a szemé- 
lyes kapcsolat trenddé kell vál-
jon a cégben. Ez egy elenged-
hetelen szükséglet, sőt egy 
növekvő szükségletté válik 
majd a jövőben.

Milyen konkrét változásokat 
terveztek a jövőben?
10 éves konkrét elképzeléseink 
vannak. Az egyik egy képzési 
központ kialakítása Sóskúton. 
A képzés egyaránt jelenti a 
munkatársak és a különböző 
célcsoporthoz tartózó part-
nerek képzését. A központ 
rendkívül korszerű lesz, és 
hatékony gyakorlati oktatásokra 
lesz itt lehetőség. Ezen kívül 
folyamatosan bővítjük a por- 
alakú termékek gyártását. 
Hogy 30 év múlva a gyártás-
ban hol tartunk, pontosan nem 
látom, azt gondolom, azonban, 
hogy legalább 3-4 por alapú 

gépsorunk lesz, és minden 
olyan terméket gyártani fo-
gunk ezen a területen, amit 
forgalmazunk, azokat is, ame-
lyek jelenleg importtal kerülnek 
hozzánk. Szerintem ez 15 éven 
belül bekövetkezik. Természe-
tesen a beruházásokat az igé-
nyek felmérése előzi meg, és 
megvizsgáljuk azt is, hogy egy-
egy beruházás mikor, hogyan 
és mennyire fog megtérülni. 
Azt hiszem, hogy a raktározás-
ban hamarosan minden a digi-
talizációra fog épülni, és nem is 
kell hozzá 30 év. Gyors és köny-
nyű árukészlet nyilvántartás és 
kiszolgálás a cél, a rugalmasság, 
a gyorsaság és a pontosság 
fokozása.

Hogyan változnak majd a szak-
mai fórumok?
Az én fejemben az van, hogy 
a digitális platformok mellett 
óriási jelentősége lesz a szemé- 
lyes fórumoknak. Nem tudom 
elképzelni, hogy a kizárólag dig-
itális kapcsolattartás elegendő. 
Kifejezetten fontosnak tartom, 
hogy az emberek 30 év múlva 
is összejöjjenek, képzéseken, 
rendezvényeken találkozzanak 
egymással. Az emberséget 
ugyanis nem lehet kivenni a 
kapcsolatokból, annak meg 
kell maradnia,  sőt  a lehetősé- 
geknek, amelyek ezt megadják, 
fejlődniük kell. Természetes, 
hogy az online teret nem lehet 
megvonni, de ugyanakkor biz-
tos vagyok benne, hogy a szak-
mai fórumok kettős térben, az 
online és a valós térben találják 
meg az igazi helyüket. Jó példa 
erre a 2020-ban megrendezett 
Mapei Szigetelés Expo ren-
dezvényünk. Kiváló szervezés-
sel és nagy sikerrel zajlott, 
egyszerre volt lehetőség online 
és személyes részvételre is. Sze-
rintem nagyon erős jelzés, hogy 
még abban a járvánnyal és 
ennek következtében számos 
szabállyal terhelt időszakban is 
több, mint száz szakember jött 
el személyesen a rendezvényre, 

“Mi segítünk az 
embereknek, 

építeni, álmokat 
megvalósítani, és 
velünk együtt a 

szélesebb értelem-
ben vett csapa-

tunkat, a partne-
reinket is 

szeretnénk 
meghívni erre a 

szép küldetésre.”
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és érezték jól magukat, tanul-
tak, érdeklődtek, megosztották 
gondolataikat és kérdéseiket. 
Az emberséget nem kell és 
nem szabad kivonni a folyama- 
tokból.

Úgy tudom, hogy az idei Szakem-
ber Találkozót is ilyen kettős tér-
ben szeretnétek megszervezni.
Igen. Amint a járványhely- 
zet engedi, szeretnénk ilyen 
módon megoldani az Országos 
Építőipari Szakember Találkozó 
megszervezését. Személyes je- 
lenlétre számítunk, de le-
hetőséget biztosítunk az online 
részvételre is. 

Milyen változásokat hozhat-
nak az elkövetkező évtizedek 
az értékesítésben?
Az értékesítésben számos vál-
tozás lesz, és már most is van. 
A kivitelezés dübörög, így a ki-
vitelezőknek egyre kevesebb 
idejük van. Ezért már most 
felmerült az igény arra, hogy 
ne kelljen minden esetben 

bemenni a kereskedésekbe, 
és ott vásárolni. Jelenleg akár 
a kivitelezés helyszínéről egy 
alkalmazás segítségével meg- 
rendelhetővé váltak a ter-
mékek a kereskedőnél, s a 
kereskedő a rendelés szerint 
le is szállítja azokat. Ez már 
most egy működő valóság. Azt 
gondolom, hogy a leszállítás 
önmagában nem tud megvál-
tozni, hiszen a termék magától 
nem megy sehova.. A megren-
delés, kapcsolattartás, fizetés 
válhat egyre inkább digitálissá.

Az építés technológiája is fejlő-
dik.
Igen, de nem tudom megjósol-
ni, hogy ez milyen konkrét vál-
tozásokhoz vezet magában az 
építésben. Mi a Mapei-nél arra 
törekszünk, hogy minden folya- 
matnak személyes emberi kap- 
csolat legyen az alapja. Az em-
beri tényezőnek valamennyi 
területen továbbra is teret biz- 
tosítunk, sőt növeljük ezt. Min- 
denképpen szeretnénk megőriz- 

ni a személyességet, ami képes a 
teljes embert mutatni. Egyedül 
a személyes kapcsolatban 
látható a teljes valóság, azok 
az emberi rezdülések, vonat-
kozások, amelyek a digitális 
kapcsolattartásban egyáltalán 
nem lehetnek jelen. Végső so-
ron csak a személyes kapcso- 
lattartás képes támogatni azt 
a célt, ami a mi számunkra 
alapvető: hogy segítsünk. A 
találkozások során pótolhatat-
lan légkör, érzelmi áramlás jön 
létre, ami valamennyi folya-
mat meghatározó része. Csak 
azt tudom elképzelni, hogy a 
személyes kapcsolatokra min-
dig erős igény lesz. Természe-
tesen lesz és megszervezzük az 
online szaktanácsadást, amely-
nek során a küldött információ 
mentén ajánljuk online a meg- 
oldást. A személyes jelenlét 
során azonban sokkal több in-
formáció mentén mérhető fel a 
feladat, pontosabb, konkrétabb 
megoldást tudunk nyújtani az 
embereknek.
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FELELŐSEK VAGYUNK EGYMÁSÉRT

KÜLDETÉSÜNK, HOGY SEGÍTSÜNK

Egy 30 éve tudatosan épített 
és fejlesztett cégben renge-
teg tudás, érték halmozódik 
fel. Ez a siker egyik kulcsa. A 
Mapei Kft. ugyanakkor köte-
lességének érzi, hogy ezeket 
az összegyűjtött értékeket 
megossza a társadalom 
olyan területein, ahol azok 
konkrét és gyakorlati segít-
séget jelentenek az embe-
reknek. Cikkünkben a 2020. 
év ilyen irányú aktivitásairól 
adunk hírt.

Osztálytermek, tornatermek 
kialakítása, megújulása

A Csillagösvény Waldorf 
Általános   Iskola a tornate-
rem kialakítását két tanterem 
egybenyitásával szerette volna 
megoldani a tanulók számára.
A tornaterem sportburko-
latának kialakításához adott a 
Mapei Kft. termékeket. A 
burkolati rétegrend a 
követekző volt:
- ECO PRIM T
- NOVOPLAN MAXI
- ULTRABOND 333

A Tamási Aranyalma Waldorf 
Egyesület az iskola osztályter-
mének felújításához kért se- 
gítséget a Mapei Kft.-től.
A terem felújításában az iskola 
tanulói és a szülők is részt 
vettek. Cégünk a következő 
termékekkel támogatta a 
munkálatokat:
- TOPCEM PRONTO
- ULTRAPLAN ECO
- COLORITE MATT fehér
- PLANITOP 600
- ADESILEX P9
- KERAFLEX S1

MAPEI HÍREK  - TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
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Az Etyeki Általános Iskola  te- 
rasz, mosdó, lépcsőfeljáró 
burkolásához kért támogatást. 
A Mapei Kft. az alábbi ter-
mékekkel segítette a felújítást:
- MAPEGUARD UM 35 
- KERAFLEX S1
- KERACOLOR FF FLEX
- MAPESIL AC

Herman Ottó Általános 
Iskolának az udvari játékok 
felfestéséhez adtunk támo-
gatást. Az ugróiskolát és egyéb 
játékpályákat beton felületen 
festették fel. Ehhez a követ-
kező terméktámogatást nyúj- 
tottuk:
- MAPECOAT TNS PAINT

Művészeti képzés, művészeti 
tevékenység támogatása
A Mapei Kft. évek óta 
rendszeres segítséget nyújt a 
Kerámiaműves OKJ képzés-
nek, amelynek a budaörsi 
Illyés Gyula Gimnázium ad 
helyet. Minden év elején 
megérkezik cégünkhöz az 
igény, hogy a tanév során mi- 
lyen termékekkel fognak dol-
gozni a diákok a kerámia-
műves képzésen, s ezeket a 
termékeket a Mapei Kft. 
biztosítja az oktatási in- 
tézménynek. A leggyakoribb 
igény a következő termékek 
iránt van:
- ULTRACOLOR PLUS
- KERAFLEX S1 MAXI
- QUARZOLITE család termékei
- SILEXCOLOR család termékei
- ULTRATOP

Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 
Egyesület esetében a próbat-
erem felújításához járultunk 
hozzá termékeinkkel:
- ULTRAPLAN ECO 20
- ULTRABOND 333

Építőipari szakmai képzés 
támogatása
A Mapei Kft. rendszeres ter-
méktámogatást biztosít a zir-

ci Reguly Antal Szakiskola 
szakmai képzéséhez. Cégünk 
hatalmas hangsúlyt fektet a 
szakképzés megsegítésére, s 
ennek további növelése 
alapvető cél. A Reguly Antal 
Szakiskola az első olyan szak-
képző intézmény volt, ami 
Mapei terméktámogatásban 
részesült. Egy évben az iskola 
négy alkalommal küldi a 
szükséges termékek listáját, 
amelyeket a képzésen, illetve a 
vizsgafeladatokhoz használ-
nak a tanulók. Cégünk bizosít-
ja ezeket a termékeket, ezen 
felül munkásruhákkal és az 
építés során használt esz-
közökkel is segíti az in- 
tézményt. Legutóbb a követ-
kező termékeket küldte a 
Mapei Kft. Zircre:
- MAPEFLOOR I 910
- PRIMER SN
- kvarchomok
- ADESILEX P9
- KERFLEX S1
- KERACOLOR FF FLEX
- MAPESIL AC

A BME doktorandusz ter-
mének felújításához is hozzá-
járultunk. A doktoranduszok 
önkéntes munkában végezték 
a terem felújítását, amit a köv-
etkező Mapei termékekkel 
támogattunk:
- MAPEFLOOR  I 910
- MAPEFLOOR FINISH 58 W

Egészségügyi intézmények 
támogatása
A Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a vírusjárvány kez-
detén, amikor nagy hiány volt 
a szükséges eszközökből 
maszkok adományozásával 
támogattuk. Az FFP 2 masz-
kokból 2000 darabot juttat-
tunk az intézménynek.

Terméktámogatást nyújtot-
tunk a Fejér megyei Szent 
György Egyetemi Oktató-
kórház központi műtőjének 
karbantartási munkáihoz, a 
következő termékkel:
- ULTRABOND MS RAPID
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Az Érd és Térsége Mentőszol-
gatért Alapítványnak is tud-
tunk segíteni a mentőállomás 
garázs és autómosó terének 
kialakításában a következő 
termékek adományozásával:
- MAPECOAT I 24 
- MAPEFLOOR I 302 SL
- PRIMER SN
- PRIMER CC 200
- MAPECOLOR PASTE
- kvarchomok

A Kosztyu Ádám Alapítvány 
által működtetett sátoraljaúj- 
helyi rekreációs pihenőház 
felújításához a következő ter-
mékekkel járultunk hozzá:
- ADESILEX P4
- AQUAFLEX PRIMER
- FLEXCOLOR
- ECO PRIM GRIP
- PRIMER G

- MAPEPUR UNIVERSAL FOAM
- MAPETHERM AR1

Rászoruló családok 
támogatása
A Magyar Református Sze-
retetszolgálaton keresztül az 
ÚJ HÁZ-zal közösen 5 család 
otthonának felújítását tamo- 
gattuk termékekkel:
- ADESILEX P9
- KERACOLOR FF FLEX

A Reménycsillag Gyermeke-
inkért Alapítványon keresztül 
is hozzájárultunk hátrányos 
helyzetű, több gyermekes, 
speciális nevelési igényű gyer-
meket nevelő családok lakás-
felújításához a következő ter- 
mékekkel:
- ADESILEX P9 EXPRESS
- NOVOPAN MAXI

- KERACOLOR FF FLEX
- MAPESIL AC
- PRIMER G
- MAPELASTIC AQUADEFENSE
- KERAFLEX S1

Ugyancsak két rászoruló 
családnak tudtunk segíteni a 
Habitat for Humanity Második 
Esély Programjának keretében 
otthonaik felújításában:
- ADESILEX P9
- KERACOLOR FF FLEX
- ULTRAPLAN
- MAPESIL AC

A TündérPakk Alapítványon 
keresztül segíthettünk egy 
olyan családnak, akik tűz-
vészben vesztették el ott- 
honukat:
- TOPCEM
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Hátrányos helyzetű, beteg 
gyermekek támogatása és 
sportversenyek szponzorálása
A Végtaghiányos Gyermekekért 
Alapítvány támogatását ösz- 
szekötöttük a Mapei által 
támogatott sporttevékeny- 
séggel, mégpedig a Szigligeti 
Félmaraton versennyel. A 
pénzbeli támogatás gyűjtéssel 
valósult meg. Az előnevezéskor 
a versenyen indulók dönthet-
nek arról, hogy egy csekély 
összeggel támogatják-e az 
alapítványt. Az így befolyt 
összeget a Mapei Kft. kiegészí-
ti, gyakran megduplázza.  A 
alapítvány lelkes tagjai pedig 
gyerekekkel együtt érkeztek a 
jó hangulatú versenyre, mint 
résztvevők.

A Remény Gyermekei  az  Agy- 
sérült Gyermekekért Alapít-
vány pénzbeli támogatása a 
Tour de Zalakaros versenyhez 
kapcsolódott. Ehhez a támo-
gatáshoz társult a Mapei-hez a 
Hepa Built Kft. is. Az alapít-
ványt így összessen 400 ezer 
Ft-tal tudtuk támogatni.

A Mapei Kft. összesen 13 millió 
Ft értékben nyújtott támoga- 
tást a különböző intézmé-
nyeknek 2020-ban 
Küldetésünk a segítségnyúj- 
tás, és feladatunknak tartjuk, 
hogy az építésben nyújtott 
segítségen túl mindent meg- 
tegyünk, hogy segítsünk az 
élet különböző területein.



16    MK 70. SZÁM/2021

VALÓRA VÁLJON

A Mapei Krónika Podcast a Mapei új kommunikációs szolgáltatása az építő szakembe-
rek és az építtetők számára.
A Mapei Krónika 2001 óta tájékoztatja rendületlenül a szakma legfontosabb informá-
cióiról az Olvasókat. Ehhez most egy könnyedebb, rövidebb, személyesebb, mégis na-
gyon gazdag tartalommal rendelkező új lehetőség társul, ami a fülnek szól: ez a Mapei 
Krónika Podcast.

A MI ÁLMUNK AZ, HOGY A TE ÁLMOD

MAPEI HÍREK - ÉRTÉKEINKET ÁTADJUK

A Mapei Kft., amellett, hogy a 
legújabb technológiai ered-
ményekkel létrehozott ter-
mékeket forgalmazza, egyút-
tal a kezdetektől vállal képzési, 

oktatási szerepet a piacon. 
Egyfajta tudásközpontként 
folyamatosan osztja meg a 
tudást műszaki és más 
területeken is mindazokkal, 

akik erre nyitottak, és szeretnék 
a sikert garantáló ismereteket 
beépíteni a mindennapjaikba.
Mára az építés, az építőipar 
egy nagyon összetett és 
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nagyon sok újdonságot felmu-
tató tereppé változott. Bo- 
nyolult, sokismeretes és 
sokszereplős feladat létre-
hozni korunk magas színvona- 
lú építményeit. A piacon 
látunk számos elkedvetlenítő 
példát, de látunk rengeteg 
kiemelkedő és jó eredményt 
is. A Mapei Krónika Podcast 
célja ezeket a jó eredményeket 
támogatni, létrejöttüket se- 
gíteni.

A Mapei Kft. több kommu-
nikációs folyosón adja át a 
tudást a termékeiről, valamint 
általánosabb szakmai kérdé-
sekről, sőt a vállalkozás, az 
értékesítés, az ügyfélkezelés, a 
marketing és a kommunikáció 
területeiről is. A cél a segítség-
nyújtás. Mindenkinek szeret-
nénk segíteni, aki az építésben 
részt vesz, legyen szó mér-
nökökről, kétkezi szakembe- 
rekről, beruházókról, hiszen 
igen komoly tudásra van 
szükség a mai építési piacon, 
és minden szereplőnek szük-
sége van rá.

A Mapei Kft. munkatársai 
azonban nem csupán átadják 
a tudást, de mindenkori céljuk 
azt a cégben és saját maguk-
ban is fejleszteni. Új és új kapu-
kat nyitunk, új és új megol-
dásokat fejlesztünk ki 
folyamatosan a különböző 
tevékenységekben.

Nem véletlen tehát, hogy a 
Mapei Krónika magazin kiadá-
sa mellett most megjelentet-
jük ezt az új trendi és népszerű 
megszólalást, a Mapei Krónika 
Podcast-ot. Olyan ez, mint a 
rádióhallgatás modern formá-
ja, ami mostanság egyre 
nagyobb teret hódít.
A viszonylag rövid podcast-ok-
ban szakemberek, építők, de 
egyúttal építtetők is meg- 
szólalnak, és a beszélgetés 
személyességén keresztül, 
érdekes és könnyen elérhető 
formában a szakmai finom-
ságokat visszük bele a hall-
gatók mindennapjaiba. Olyan 
tudást, olyan kisebb-nagyobb 
titkokat, amelyek felett a szem 
könnyen elsiklik az olvasás 
során, vagy kevesebb figyelem 
esik rájuk akkor, amikor 
határidőkkel és a szervezés 
gondjaival megterhelt építési 
folyamatainkat visszük.
Kikhez szeretnénk szólni? 
Mindenkihez. Nincs olyan, 
hogy mindenki, mondaná a 
marketinges szakember, ezért 
a legpontosabb felelet az, 
hogy mindenkihez, aki az 
építésben valami jót, tartósat, 
szépet és tökéleteset szeretne 
létrehozni. 

A mi célcsoportunk az alkotni 
akaró ember. Az a tervező, aki 
az építtető álmát akarja meg-
tervezni, az a kivitelező, aki ezt a 
tervet akarja a lehető legma-
gasabb minőségben megvaló- 
sítani.

A Mapei Krónika Podcast 
minden második héten 

keddenként egészül ki egy 
következő műsorral, elérhető 

lesz a https://www.mapei. 
com/hu/hu/podcast 

menüpont alatt.

Hallgasd és halld meg azokat 
a szakmai információkat, ame-
lyek segítenek Téged abban, 
hogy a munkád boldogságot 
adjon másoknak. Az építőipar 
egy nagy játszótér, de egyál-
talán nem játék, és a hibás 
megoldások akár milliós káro-
kat vonnak maguk után. Mi 
mindenben melletted va- 
gyunk, ha jót akarsz alkotni. 
Hallgass minket, a beszél-
getéseket  műszaki megol-
dásokról, amelyek nélkül 
nehéz az építés örömét átélni, 
s amelyekre támaszkodva biz-
tos lehetsz benne, hogy Te 
magad is éppolyan boldog 
leszel, mint azok, aki számára 
dolgozol, építesz.

Nyisd ki a füled tehát minden 
második szerdán, és élvezd a 
beszélgetéseket, hogy a mun-
kád örömet hozzon Neked és 
Partnereidnek!
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A JÓ SZAKEMBERT 

2021. március 24-én tartotta a Mapei Kft., a járványügyi helyzetre való tekintettel online 
módon, az idei sajtótájékoztatóját. A sajtó eseményen ötven sajtó munkatárs volt jelen, 
és kísérte érdeklődéssel végig a beszámolókat, illetve tette fel kérdéseit. Professzionális, 
színvonalas és igen tanulságos tartalmat megosztó esemény volt, ami részben a Mapei 
Csoport, részben a hazai Mapei Kft. erdményeiről, stratégiájáról és céljairól adott hírt a 
sajtó képviselőinek, másrészt az építési piacról készült felmérések és tapasztalatok meg-
osztásával fontos információhoz lehetett hozzájutni a hazai piacon zajló folyamatokról.

SZERETIK, TISZTELIK ÉS JÓL MEGFIZETIK

MAPEI HÍREK - KOMMUNIKÁCIÓ

Amikor egy cég nem szűken a 
saját értékesítési céljaival van 
elfoglalva, hanem szélesebb 
körben gondolkodik, s képes 
felelősséget vállalni a piac 
általános működésének moz-
zanataiért, és segítségnyúj- 
tását, termékeinek és 
tudásának megosztását is 
ehhez igazítja, elmondható, 
hogy akkor is hatékony tud 
maradni, ha általában a 

működést s az ered-
ményességet egy járványügyi 
helyzet akadályozza. 
Ez mutatokozott meg az idei 
Mapei Sajtótéjákoztatón úgy 
Veronica Squinzi, a Mapei 
Csoport vezérigazgatója sza-
vaiból, mint Markovich Béla, a 
Mapei Kft. ügyvezetője be- 
számolójából. 
A Mapei általános törek-
vésének része ezért az embe-

rek képzése, s ebbe a tevé- 
kenységbe nemzetközi szint-
en és  itthon is rengeteget fek-
tet a cég.
A Mapei Kft. óriási szerepet 
vállal a hazai piacon és az 
oktatásban a szakemberek 
képzésében: akár a felnőttek 
továbbképzésében, akárt a fia-
talok szakképzésében.
Markovich Béla beszámoló-
jában elmondta, hogy idén a 
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Mapei Kft. elindítja a 
„Minősített szakember kép-
zés”-t, ami olyan szakemberek 
oktatását célozza meg, akik 
méltán lehetnek büszkék a 
munkájukra, s akikre a leg-
nagyobb biztonsággal tá- 
maszkodhatnak az építtetők 
és a megrendelők. A képzést 
elvégző burkoló szakemberek 
magasan képzett tudásra 
tesznek szert a nagylapos és 
az üvegmozaikos burkolás 
terén, illetve olyan ismereteket 
is megszerezhetnek, ami a 
megrendelőkkel történő kom-
munikációt segíti. Mivel ma- 
gasan képzett professzionális 
szakemberekről lesz szó, a 
képzés elvégeztével ezek a 
mesterek szerepelnek majd a 
szakember ajánló találati listá-
ja első helyein.
Nagyon nagy előnye a képzés 
elvégzésének, hogy a Mapei 

Kft. garanciát vállal majd a 
minősített szakemberek mun- 
káiért.
Ami a szakmai képzést illeti, a 
Mapei Kft. sajtótájékoztatóján 
sok szó esett arról, hogy meny- 
nyire népszerűek az építőipari 
szakmák, illetve miért érde-
mes ezeket akár szakmát ta- 
nuló gyerekként, akár az 
átképzés mellett döntő fel-
nőttként választani.
Markovich Béla egy felmérés 
eredményeit is ismertette, ami 
a hazai szakemberhiányt kí- 
vánta feltérképezni. A felmé- 
résből kiderült, hogy a szakem-
ber hiány jelentős, nagyobb, 
mint tavaly nyáron, átlagosan 
133 napot kell várni egy-egy 
szakemberre. A felmérés során 
450 főt kérdeztek meg. A 
megtudottak alapján megál-
lapítható, hogy Komárom-
Esztergom megyében kell a 

legkevesebbet várni egy 
szakemberre, és a legtöbbet 
Hajdú-Bihar megyében. Ha 
szakmákra vetítjük az ered-
ményt, akkor a legkevesebbet 
az ácsokra kell várnia egy 
megrendelőnek, míg a 
gépészek munkafelvétele kap-
csán a legnagyobb türelemre 
van szükség.
A felméréssel vizsgálták azt is, 
hogy mekkora az országban a 
hajlandóság az otthonfelújítá-
si támogatás iránt. Az derült ki, 
hogy a felújítást tervezők 26 
százaléka biztosan szeretné 
igénybe venni a támogatást.
A sajtótájékoztató ünnepi 
témája a Mapei Kft. fenn-
állásának 30. évfordulója volt. 
Immár tehát 30 éve segíti a 
cég az építésben dolgozókat a 
hazai piacon. Markovich Béla 
mesélt arról a sajtó munkatár-
sainak, hogy 1991-ben a cég 
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négy fővel indult el, s mára 
több mint kétszáz főt fogla-
koztató céggé nőtte ki magát.
Természetesen emögött a 
siker mögött jelen van a Mapei 
Kft. csapatának odaadása, a 
cég stratégiája, s egyben a 
teljes Mapei csoportot jel-
lemző stratégia és küldetés, 
ami úgy a nemzetközi fejlődés-
ben, mint a hazai fejlődésben 
a magasfokú eredményesség 
alapja.
A Mapei Kft. küldetése, ahogy 
Markovich Béla fogalmazott, 
az, hogy az építőknek és az 
építtetőknek segítsen abban, 
hogy magas minőségben 
megvalósíthassák építési ál- 
maikat.
Ezt alapvetően négy stratégiai 
pillér támasztja alá, ami a 
teljes Mapei világban kulcs a 
sikerhez. Ezek a kutatás és 
fejlesztés, a specializáció, a 
nemzetközi terjeszkedés és a 
fenntartható működés és 
gyártás. 
A Mapei Kft.-ben a stratégiai 
törekvések és a képzések, a 
tudás megosztása mellett, 
rendkívüli munka zajlik azért, 
hogy az építő szakemberek 
társadalmi megbecsültségét, 
a szakma saját magába vetett 
hitét és stabil identitását 
megerősítsék.
Ezt a célt szolgálja például 
a 2015-ben megalapított 
Mesterek Mestere Díj, melynek 
célja, hogy a kiemelkedő 
színvonalú szakmunka magas 
elismerésben részesüljön. 
Ugyancsak ezért hozta létre a 
Mapei Kft. a Magyar Építőipari 
Szakemberek Közösségét, 
amely immár 2016 óta műkö-
dik egyre bővülő tagsággal. A 
közösség fejlődési lehetőséget 
biztosít a szakembereknek, és 
az építőipari vállalkozókat 
abban is támogatja, hogy 
minél alacsonyabb költségek-

kel működhessenek a piacon. 
A harmadik rendkívül sikeres 
aktivitása a Mapei Kft.-nek 
pedik az Országos Építőipari 
Szakember Találkozó rend-
szeres megszervezése, ame- 
lyen már több mint ezer 
szakember vesz részt. A 
Szakember Találkozó mára 
egy szakmai információs 
közösségi bázissá nőtte ki 
magát, ahol rengeteg ismeret, 
szakmai újdonság, új kapcso-
lat és jövőbe mutató választási 
lehetőség várja a résztvevő 
szakembereket.
A Mapei Kft. ügyvezető 
igazgatója ismertette a sajtó 
képviselőivel a cég nem min- 
dennapi mértékű társadalmi 
felelősségvállalását. Perceken 
át sorolódtak azok az alapít-
ványok, iskolák, szakiskolák, 
kórházak, egészségügyi szer- 
vezetek, amelyek a Mapei Kft. 
támogatásában részesültek. A 
cég szívügyének tekinti a gyer-
mekek, a hátrányos helyzetű 
családok, valamint a sport és 
az egészségügy támogatását.

A Mapei Kft. sajtótájékoztatója 
nagyon nagy sikerrel zajlott. A 

cég ügyvezetője megköszönte 
a sajtó munkatársainak és va- 
lamennyi a Mapei-jel együtt-
működő partnernek a sok évi 
támogatást, s leginkább azt, 
hogy segítenek részt venni a 
Mapei Kft. alapvetű külde-
tésének megvalósításában: 
segíteni, segíteni, segíteni.
Markovich Béla szavait tettük 
meg beszámolónk címének is:  

Összességében kiemelhető a 
sajtótájékoztató teljes tar-
talmából a lényeg, a legfon-
tosabb mondanivaló:

jó szakembernek, jó ember-
nek lenni jó. 

“A jó szakembert 
szeretik, tisztelik,  

és jól meg is 
fizetik.”
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 TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - LIGET PROJEKT

MEGOLDÁSAINK SEGÍTETTEK AZ ÉPÍTÉSBEN 

A LIGET BUDAPEST 
PROJEKTEN

A Városliget hosszú történelme során méltán kiemelkedett a városi parkok sorából. Buda-
pest leglátogatottabb parkja különleges helyet foglal el az európai parkok körében is, hiszen 
egyedi módon támogatja a városi kultúrát A Városliget, mint közpark és mint városi zöld 
sziget egyszerre kínál lehetőséget a pihenésre és a rekreációra, egyúttal kulturális oázist is je-
lent a főváros egyik legjelentősebb pontján. A milleniumi városrészhez gyönyörű és izgalmas 
létesítmények kapcsolódnak szervesen.  Az Andrássy út és a Hősök tere szomszédságában 
sorakoznak a legkedvesebbek közé tartozó kulturális intézményeink:  a Szépművészeti Mú-
zeum, a Műcsarnok, az Állatkert, a Műjégpálya és a Széchenyi Fürdő. A Liget Budapest Pro-
jekt a Városliget megújulását célozza, méghozzá különleges módon. A projekt megálmodói 
és megvalósítói egyaránt szem előtt tartják az évszázados örökség megőrzését, a Városliget 
megújulását és egyúttal 21. századi színvonalra emelését. Ezért A Liget Budapest Projekt az 
ország történetének legnagyobb léptékű park- és tájépítészeti munkáját ötvözi egy, a mil-
leniumi idők óta nem látott intézményfejlesztési programmal. A vállalás magas minőségű 
építészeti és építési megoldásokat von maga után, és a Mapei büszke arra, hogy építési 
segédanyag megoldásai a legkiválóbb épületek kivitelezése során nyújtottak segítséget a 
megvalósításhoz. Ezekből a megoldásokból szeretnénk néhányat bemutatni Önöknek cik-
künkben. Olyan korszerű termékekről és rétegrendekről olvashat az alábbiakban, amelyek 
többek között ebben a különleges projektben is bebizonyították, hogy kiváló és biztonságos 
eszköztárát jelentik a tartós és sikeres építésnek.
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A Pannon Park a Liget Budapest Pro-
jekt legnagyobb szabású fejlesztése. Az 
Állatkert új területein valósul meg, ahol 
egyetlen központi nagy épület jön létre, a 
Biodóm, amelyhez parkos kültéri részek 
kapcsolódnak az állatok kifutóival és sé-
tányokkal. Az épület teteje fényáteresztő, 
így a belső terekben is ugyanilyen funk-
ciójú terek kapnak helyet. A „belső állat-
kert” tulajdonképpen egy búra alatt kerül 
kialakításra. Emlősök, madarak, hüllők és 
egyéb állatcsoportok kapnak itt helyet, 
sőt még egy Pannon-tenger akvárium is. 
Ennek az élővilágnak egy nagy gondolati 
összekötője van: a mintegy 23,5 millió év-
vel ezelőtti Kárpát-medencei ősvadon, a 
miocén kori Pannon-tó élővilága.

ÁLLAT BIRODALOM

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - LIGET PROJEKT

Belső medencék 
vízszigetelése Mapei 
megoldással
A Biodóm épületében lévő 
állat medencék vízszigete-
lésének pikantériája az volt, 
hogy a vízszigetelő megoldást 
Penetron tartalmú betonra 
kellett megtalálni, s ezen az 
aljzaton kellett felépíteni egy 
jól működő rétegrendet, 
amelyhez a Mapei szakembe- 
rek ajánlották a megoldást. 
A vasbeton szerkezeten egy 
réteg MAPEFLOOR I 914 
alapozót, majd egy újabb 
réteg  MAPEFLOOR I 914 + 
EPOXI SPEED kötésgyorsítót 
és ADDITIX PE állékonyság 
javító anyagot alkalmaztak a 
kivitelezők. Újabb alapozás 
következett, amit TRIBLOCK P 
nedvességzáró alapozóval ol- 
dottak meg. A TRIBLOCK P 

alapozásra szintén kvarcho-
mok szórással mentek rá az 
építők. A felesleges kvarcho-
mok eltávolítása után megint-
csak a MAPEFLOOR I 914-et 
alkalmazták, kvarchomok szó- 
rással. A végső réteg maga a 
vízszigetelő réteg volt,  a 
PURTOP 1000 termékkel 
megoldva.
A szabványok szerint az 
elkészült medencékben víz-
tartási és repedéstágassági 
vizsgálatokat végeztek, a be- 
vonatolási munka megkezdése 
előtt. A vizsgálatok két féle 
problémára is rávilágítottak:

1. Az első probléma, amit 
megállapítottak, az volt, hogy 
a nagy cápamedencében 
nincs meg a megfelelő beton-
fedési vastagság. A szórt RMA 

A Mapei megoldások Szimet 
Ferenc, alkalmazástechnikus 
szakmai beszámolója alapján 
kerülnek bemutatásra
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szigetelés „helyettesíthetné” a 
betonfedést korrózió védelmi 
szempontból, de a tervekben 
meghatározott elsődleges vé- 
delmi vonalról (betontakarás) 
természetesen nem akart 
lemondani sem a műszaki 
ellenőr, sem a statikus tervező. 
Nagyon sokféle betonjavító 
anyagot kipróbáltunk, az 1-3 
cm közötti rétegvastagság 
helyreállításához. A szilárdulás 
után azonban a külsős labor 
által mért húzó-tapadó 
szilárdsági értékekkel a 
műszaki ellenőr nem volt 
megelégedve. A megoldást 
végül a gyantahabarcs jelen-
tette, amit MAPEFLOOR I 914 
epoxi gyantából és különböző 
frakciójú homokok keve-
rékéből készítettünk. A mé- 
rések itt már biztosan hozták a 
2-3 N/mm2 feletti tapadási 
értékeket, amely az RMA alá 
ilyen körülmények között fel- 
tétlen szükséges, tekintettel 
arra, hogy a több mint 10 
méter mély medencében 
hatalmas (elsősorban nyíró) 
igénybevételek keletkezhet-
nek a szigetelés és az aljzat 
között.  

2. A második probléma, amit 
persze tudtunk előre, hogy a 
víztartási próba miatt bevitt 
víz, és a szerkezet magas 
maradék nedvességtartalma 
nem teszi majd lehetővé a 
PURTOP 1000 felhordását a 
felületekre. A poliurea nem 
találkozhat nedvességgel a 
felhordás pillanatában, de 
felszálló pára sem terhelheti 
negatív irányból (sem). Bár a 
szerkezet nyilván fokozottan 
vízzáró betonból készült, ez 
nem jelenti azt, hogy beton-
ban nem alakulhat ki ned-
vességvándorlás. Ennek kizá-
rására a szórt szigetelés 

rétegrendjét a következőkép-
pen állították össze a Mapei 
szakemberei: 
- egy réteg (0,3-0,4kg/m2) 
Mapefloor I 914 tiszta epoxi 
gyanta tapadást növelő, 
beeresztő alapozás
- egy réteg (0,3-0,4kg/m2) 
MAPEFLOOR 914 és ADDITIX 
PE állékonyság növelő 
polietilén adalék        pórus-
tömítő glettelés 0,5-ös kvar-
chomokkal megszórva
- két réteg TRIBLOCK P, 
három komponensű ned-
vességzáró réteg, 50%-a 0,5-
as homokkal lett dúsítva (0,5-
0,6    kg/m2 mennyiségben)
- egy réteg MAPEFLOOR I 914 
és  0,5 kvarchomok hintés, 
tapadást növelő alapozás
- egy réteg PURTOP 1000   
kétkomponensű poliurea 
vízszigetelés, gépi szórással 
2-3 mm vastagságban. 

Minden réteg eltakarása előtt 
természetesen húzó-tapadó 
szilárdság mérést írt elő a 
műszaki ellenőr. Közvetlen a 
poliurea felhordása előtt- 
tehát a fent leírt rétegrend 
utolsó előtti rétegeként, több 
mint 5 N/mm2-es tapadó- 
szilárdsági értéket mértünk 
saját eszközzel, amit a labor 
akkreditált mérése is meg- 
erősített.  

A nagy cápamedence
A projekt legnagyobb meden- 
céje a több mint 2000 m3-es, 
speciális tengervíznek megfe-
lelő összetételű és hőmér-
sékletű vízzel töltött nagy 
cápamedence. A tengervíz 
fizikai, kémiai és biológiai jel-
lemzőit megfelelő értékeken 
tartó akvarisztikai gépészeti 
rendszerek is üvegfalak mö- 
gött működnek, erre a célra 



szolgálnak a cápapuffer be- 
tekintői, a műszaki érdeklő-
désű látogatók legnagyobb 
örömére. Ezeken a rendszere-
ken a teljes kétmillió liternyi 
vízmennyiséget átforgatják 
néhány óra alatt. Mivel ke- 
ringtető rendszerről van szó, 
nem megy veszendőbe a drá-
ga mesterséges tengervíz. 

Ugyancsak takarékos, fenntart- 
ható megoldás, hogy a létesít-
mény fűtéséhez szükséges 
hőenergiát teljes egészében a 
Széchenyi fürdő termálvizének 
hőjével biztosítják. A tengervíz 
sótartalma 3,0-3,5% körül van. 
A PURPTOP 1000 szórt 
szigetelés akár 20%-os kon-
centrációjú sósvíznek is 
tartósan ellenáll. 

Az elefánttehén medence
Az elefánttehén medencéje 
nem abból a szempontból 
speciális, hogy óriási víznyo- 
mást vagy éppen fokozott 
vegyi terhelést kell elviselnie. A 
a nőstény elefánt, akár a 3 ton-
nát is elérheti, és előszeretet-
tel dől neki fáknak, szikláknak, 
vagy ha más nincs, akkor egy 
vasbeton szerkezetbe rög-
zített 10 cm vastag sokrétegű 
speciális üvegablaknak, amely 
a látogatói tértől választja el 

Érdekesség
A mendencék betekintő 
ablakainak nagy víznyo- 
mást kell kibírniuk, ezért 
ezek az ablakok speciális, 
tíz centiméter vastagságú 
üvegből készültek, a leg-
nagyobb üvegtáblák pedig 
több mint 1,5 tonnásak.
A három medencéhez 
külön-külön vízgépészeti 
rendszerek tartoznak, ho- 
mokszűrőkkel, fehérje hab- 
leválasztókkal, ozonizátor-
ral, UV-sterilizátorral és 
biológiai szűrőtornyokkal.
Egy-egy ilyen óriás ablak 
körül speciális megoldásra 
volt szükség a PURTOP 
1000 felhordásához.
A betonkávák széleinél  
MAPEFIX VE SF vinilészter 
gyantába ragasztott saválló 
csavarok rögzítik azt a sav- 
álló lemezszegélyt, amely- 
re egy  speciális rozsda-
mentes acélra való PRIMER 
EP RUSTOP alapozás után 
szórták fel a poliureát.  A 
lemezek támasztják az 
üvegtáblákat, és mega-
kadályozzák, hogy a 
szigetelés „elinduljon” a 
csomópont széléről.     



őt. A tervezők ebben a me- 
dencében is szórt poliurea 
szigetelést írtak elő, amelynek 
ablakkáva csomóponti meg- 
oldása speciális rétegrendet 
tett szükségessé:   
 A betekintők ablakait rozsda-
mentes acéllemezek támaszt-
ják, és ezek alól, illetve ezekről 
indul a poliurea szigetelés. Az 
acéllemezeket alapozás előtt 
szemcseszórással tették foga-
dóképessé. Ezután a PRIMER 
EP RUSTOP speciális cinkfosz- 
fát alapú korrózió gátló 
alapozó bevonat került a 
felületre. 
Mivel itt kisebb felületekről 
volt szó ( 5-10 m2), ezért a 
PURTOP HA kézzel bedolgoz- 
ható poliurea szigetelést kom-
binálták a PURTOP 1000-rel. 
Így történt ez az elefánttehén 
medencén kívül a hüllők 
akváriuma esetén és sok más 
kisebb csomópont szigetelése 
során.

A folyó szigetelése
A trópusi környezet nem kép-
zelhető el egy lassan kanyargó 
melegvizű patak vagy folyócs-
ka nélkül. Természetesen ezt a 
Pannon Park tervezői is tudták, 
így egy csónakázásra alkalmas 
méretű, védett folyón is útra 
kelhetünk a Biodómban. Ez 
alatt a folyó alatt azonban víz-
forgatók, szűrők, hőcserélők, 
és egyéb elektromos és 
gépészeti terek helyezkednek 
el. A repedésmentesre és foko-
zottan vízzáróra tervezett vas-
beton födémre tehát  itt is ki- 
írták a szórt poliurea szigete- 
lést. A rétegrend a cápame-
dencéhez hasonló volt: több 
réteg epoxi gyanta alapozás, 
illetve a PURTOP 1000.
A teljes folyószakaszt alulról 
„keresztülvágja” a terület villa-
mos energia ellátását biztosító 
hatalmas teljesítményű föld-
kábel köteg. Ezért egy 2,5 
méter széles szakaszon extra 

vastagságú szigetelő réteg 
készült. Ennek az a célja, hogy 
ha a szerkezetbe esetleg 
bejutó nedvesség útját meg-
hosszabbítsa az elektromos 
vezetékek körül. Maga az elek-
tromos kábelek szigetelése 
önmagában is védi azt, viszont 
a tervező jobbnak találta, ha 
ezen a szakaszon a kiírt 2-3 
mm-es szigetelés duplája védi 
a szerkezet. A „második” réteg 
RMA biztosítását itt is acélle-
mezek egészítették ki.
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Sok vita van/volt a Liget Budapest Projekt körül arról, hogy mennyiben barátja ez a 
kezdeményezés a városi zöld park megőrzésének. A Múzeum mélygarázs kivitelezése 
során megszüntetésre került egy óriási, „csupa beton” parkoló, és a park zöldje kinyúj-
tózkodott a város felé. S hogy mi van a mélyben? Budapest legszebb mélygarázsa.

EGY KÉPTÁR A MÉLYBEN

Az épület három szint 
mélységben került kialakítás-
ra. A kivitezés 2018 júniusában 
vette kezdetét, és az új 
mélygarázs 2020 decemberé-
ben került átadásra.
Nem akármilyen mélyga- 
rázzsal gazdagodott a főváros. 
A falait ugyanis a Nemzeti 
Képtár gyűjteményéből szár-
mazó alkotások reprodukciói 
díszítik. A tizenkét nonfiguratív 
alkotás alkotói: Moholy-Nagy 
László, Konok Tamás, Victor 
Vasarely, Lantos Ferenc, Mauer 
Dóra, Nádler István, Bak Imre, 
Bortnyik Sándor, Fajó János, 
Hopp-Halász Károly, Kassák 

Lajos és Keserü Ilona. Egy-egy 
alkotás jellemzően egy szektor 
falait színesíti, segítve így a 
tájékozódást is.
A Mapei termékeit az ipari és 
műgyanta bevonatok kialakí- 
tása során alkalmazták 25 000 
négyzetméteren összesen  há- 
rom szinten. Termékeink az 
épületszerkezet állagmegóvá-
sa mellett, esztétikai élményt 
is nyújtanak a parkolót igény-
be vevő autósoknak. A Mapei 
ipari padló termékfelelőse és 
munkatársai folyamatos szak-
mai konzultációval támogat-
ták a kivitelezők munkáját.  

Legalsó szint
A legalsó szinten egy merev 
epoxi   gyanta   rendszer került 
kialakításra.
Alapozóként PRIMER SN  
alapozó került bedolgozásra 
kvarchomok szórással, ami az 
aljzat érdesítését és a jobb 
tapadást szolgálta. Az 
alapozást követően erre a  
felületre vitték fel a 
MAPEFLOOR I 302SL színezett 
epoxigyantát, és ugyancsak 
kvarchomokszórás követ-
kezett. Zárórétegként a 
MAPEFLOOR I302 SL színezett 
epoxi fedőgyantát hordták fel 
a kivitelezők.
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Rámpa rétegrend
Itt is  PRIMER SN epoxi 
alapozást végeztek először,  
kvarchomok szórással. Erre a 
rétegre MAPEFLOOR PU 410 
repedésáthidaló, egykompo- 
nensű PU gyanta került. A 
réteget kvarchomokkal szór-
ták meg, majd ismételten 
MAPEFLOOR PU 410 gyanta 
került felhordásra, melyet egy 
újabb réteg kvarchomok 
követett. A rugalmas rétegren-
det a MAPEFLOOR FINISH PU 
415 ME fedőgyanta zárta. 

Köztes födémek rétegrendje
PRIMER SN alapozás és kvarc- 
homokszórás után a kétkom-
ponensű, önterülő, semleges 
színű, nagymértékben rugal-
mas MAPEFLOOR PU 400 LV 
töltött poliuretán kötőanyagot 
használták, melyre ismételt 
homokszórás után, záróré-
tegként, MAPEFLOOR FINISH 
PU 415 ME fedőgyanta került.  
A felfestéseket egy jelfestő cég 
végezte speciális festéssel.

“A környéken nőttem 
fel, ezért jó érzés volt 
részt venni egy pro-

jektben, ami eltűntette 
a gyerekkorom óta ott 
éktelenkedő betonten-
gert, amit a Városliget 
mellett húzódó óriás 
parkoló jelentett. A 

felszínen a park 
meghosszabbításaként 

ható létesítmény a 
mélyben három emelet 
mélységben fogadja a 

parkoló gépkocsikat. S 
bár igaz, hogy mi a 

Mapei-től csak a 
szokásosat tettük: 
azt adtuk hozzá az 

eseményekhez, amit 
mindig is szoktunk, 

tehát a legjobb anya-
gokat a parkolóházi 

rendszereinkből, 
mégis renkdívüli 
érzés, hogy úgy 

minőségben, mint a 
parkolóházi kivitelezés 

volumenét tekintve, 
2020 legnagyobb ilyen 

jellegű projektjében 
vehettünk részt. A 

feladatot az teszi még 
különlegessé, hogy a 

Városliget területe egy 
alulról könnyed ned-
vesedő, talajvízzel, 

belvízzel terhelt 
környék, és a Mapei 
páraáteresztő gyanta 

rendszere biztonsággal 
oldja meg ezt a helyi 
adottságokból adódó 

problémát.” 
-Nagy Sándor, a 

Mapei Kft. 
ipari bevonatok 

termékmenedzsere



28    MK 70. SZÁM/2021

A Liget Budapest Projekt keretében készült el a 2019 őszén átadott Millennium Háza a 
Városligetben. A korábban Olof Palme Házként ismert épület rekonstrukciója két alap-
vető célt szolgált:
1. Az eredeti építészeti tervekhez való visszatéréssel, valamint a történelmi és kulturális 
tartalmú kiállítással és belsőépítészeti megoldásokkal az volt a cél, hogy az épület ha-
gyomány erősítő és hagyomány őrző szerepét erősítsék.
2. A helyreállításnak és az igényes restaurálásnak, valamint a modern eszközökkel 
megjelenített belső tartalomnak köszönhetően a Millennium Háza mint épület, s mint 
intézmény is különleges élményközpontként kapcsolja össze a Városligetet a művésze-
tekkel, a városi kultúrát és történelmet a lakosság mindennapjaival.

KÜLÖNLEGES ÉLMÉNYKÖZPONT

Terazzo padló Mapei 
megoldással
A magyar történelem nagy 
klasszikus értékeit bemutató 
intézményben a belső kiala- 
kítás is ennek megfelelően 
exkluzív és elegáns. A század-
forduló patinás világa kevere-
dik itt a legmodernebb kom-
munikációs és építészeti meg- 

oldásokkal. Az építész – a 
műemléki térbe szervesen 
illeszkedő – kortárs terrazzo 
burkolatot álmodott meg, 
minél nagyobb dilatációs 
mezőkkel, réz díszítő sávokkal. 
Erre a legalkalmasabb az 
epoxy-terrazzo volt.
A munkát a Palazzo Kft. 
szakemberei kezdték meg 

beton aljzaton. Az aljzat javítá-
saihoz, illetve helyenkénti 
pótláshoz a Mapei következő 
termékeit alkalmazták: 
TOPCEM esztrich, ULTRATOP 
nagy szilárdságú, önterülő 
cementes ipari padló, EPORIP 
kétkomponensű epoxigyanta 
kiöntőanyag.
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A műgyanta bevonat kivi-
telezéséhez a MAPEFLOOR I 
300 SL terméket alkalmazták 
MAPEFLOOR I 910 alapozással, 
mintegy 452 m2 felületen. A 
terazzo padló kivitelezése 
2019 márciusától októberig 
zajlott.
A terazzo burkolat lát-
ványképének kialakításánál 
figyelembe vették a környező 
belsőépítészeti elemeket és 
azok színvilágát is. A színezett 
MAPEFLOOR I 300 SL ter-
mékhez a terazzo jelleg 
elérése érdekében a 
kőzúzalékot adagoltak.
Az elkészült felületen durva- 
és finom csiszolást, fényezést, 
polírozást végeztek. S végül a 
felület MAPELUX LUCIDA fel-
hordásával nyerte el végső 
küllemét.
Ugyancsak terazzo burkolatot 
kapott a mélyföldszintre 
vezető csigalépcső is. Először a 
lépcsőfokok homlokzati bur- 
kolati elemeit műhelyben 
hozták létre, szintén a 
MAPEFLOOR I 300 SL-t alkal-
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mazva, kőzúzalék adago- 
lásával. Az így elkészített,  
megkötött, hátsó felületén 
homokszórt burkolati eleme-
ket KERAFLEX MAXI S1 ragasz-
tóanyaggal rögzítették a 
lépcsőfokok függőleges 
felületére. Ezt követően a 
lépcső taposó felületén a 
közösségi terek padlójánál 
alkalmazott megoldásnak 
megfelelően alakították ki a 
gyanta-terazzot. A két felület 
összecsiszolásával tökéletesre 
alakították a lépcső küllemét a 
szakemberek. 
A jól sikerült terazzo-burkolat 
síkpontossága, fénye, a ke- 
verék homogenitása, általános 
esztétikai megjelenése 
kiválóan megfelelt az 
elvárásoknak, a kivitelezők és a 
megrendelők is elégedettek 
az elkészült felületekkel.

Hidegburkolatok kivitelezése 
Mapei termékekkel
A hidegburkolatok kivi-
telezését összesen 778 m2 
felületen a Ratskó Bau Kft. 
végezte. A kávéház, a konyha, a 
vizesblokkok és a háttérhe- 
lyiségek fal és padló felületeire 
kerültek hidegburkolatok.

Kávéház
A kávéház oldalfalára 45 x 45 
cm méretű barokk mintázatú 
kerámialap burkolat került, 
amit a falon egy fa keret 
övezett. A normál méretű 
burkolat ragasztásához a 
vakolt felületen PRIMER G 
alapozást követően az 
ADESILEX P9 ragasztóanyagot 
alkalmazták a szakemberek. A 
fugahézagok tömítését 
KERACOLOR FF FLEX 
fugázóanyaggal végezték, s a 
csatlakozó hézagba a hideg-

burkolat és a fa keret között 
MAPESIL AC-t alkalmaztak 
hézagtömésre.
Ugyancsak a kávéházban 
szükség volt a padlón 
kiegyenlítésre egy kisebb 
területen. A kiegyenlítéshez 
PRIMER G alapozást követően 
ULTRAPLAN ECO 20 terméket 
alkalmaztak a kivitelezők. 

Látványkonyha
A látványkonyhában oldalfa-
lon és padlón történt hideg-
burkolás. A függőleges 
felületeken volt szükség 
kiegyenlítésre, ehhez a 
PLANITOP FAST 330 terméket 
használták. 
A kent vízszigetelő rendszert 
MAPELASTIC és MAPEBAND 
termékeket alkalmazva 
építették ki. Az oldalfalakon itt 
a KERAFLEX EXTRA S1 ragasz-
tóanyag használatát a 60 x 120 
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cm méretű burkolati lapok 
indokolták. A padlón a 
kisméretű, 20 x 20 cm méretű 
burkolat fektetéséhez az étte-
remben is alkalmazott 
ADESILEX P9 ragasztó nyújtott 
segítséget. A látványkonyha 
burkolatait padlón és oldalfa-
lon is ULTRACOLOR PLUS-szal 
fugázták.

Lépcsőtér
A lépcsőtér padlóburkolata 60 
x 60 cm greslapokból került 
kiépítésre, amihez PRIMER G 
alapozót, KERAFLEX ragasz-
tóanyagot és ULTRACOLOR 
PLUS fugázóanyagot alkal- 
maztak.

Fehér mosogató
A látványkonyhához kapcso- 
lódó fehérmosogató helyi- 
ségben padlóra és oldalfalra is 
20 x 20 cm méretű burkolat 
került. A MAPELASTIC 
vízszigetelő rendszer kiépítése 
után ADESILEX P9, 
ULTRACOLOR PLUS és 
MAPESIL AC alkotta a Mapei 
megoldást.

Közlekedő tér
A burkolás előtt a közlekedő 
térben PRIMER G alapozást és 
ULTRAPLAN ECO 20 kie-
gyenlítést végeztek, majd a 60 
x 60 cm méretű greslapokat 
KERAFLEX ragasztóágyba fek-
tették. A fugahézagok tömí- 
téséhez a KERACOLOR FF 
FLEX fugázóanyagot alkal- 
mazták.

 Háttérhelyiségek
A háttérhelyiségek egységesen 
30 x 30 cm méretű greslap 
burkolatot kaptak a padlókon, 
és 20 x 20 cm méretű fehér 
csempeburkolatot az oldalfal-
akon, azonos rétegrendi 
megoldással: PRIMER G, 
ADESILEX P9, KERACOLOR FF 
FLEX, MAPESIL AC. 
Egyes terekben szükség volt 
kent vízszigetelés beépítésére 
is, amihez a MAPELASTIC 
AQUADEFENSE és a 
MAPEBAND PE 120 ter-
mékeket alkalmazták. 

Vizes helyiségek
A női és férfi mosdókban a 
padlón és oldalfalon is 30 x 
120 cm méretű lapokkal 
burkoltak a szakemberek. Az 
akadálymentesített vizes he- 
lyiségben és a baba-mama 
szobában a padlóra 60 x 120 
cm méretű, a falakra 60 x 60 
cm méretű lapburkolat került. 
Ezekhez a feladatokhoz a 
szakemberek egységesen a 
következő rétegrendet alkal-
mazták: KERAFLEX EXTRA S1, 
ULTRACOLOR PLUS, MAPESIL 
AC. A vizes helyiségekben is 
szükség volt a padló 
kiegyenlítésére, amihez a 
PRIMER G alapozót és az 
UTRAPLAN ECO kiegyenlítő 
anyagot alkalmazták. 

Különlegesség a hidegburko-
lati megoldások között: 
A két lift fém padlója és a liftek 
állandó mozgása miatt speciá-
lis megoldásra volt szükség a 
padlón kialakított 60 x 60 cm 
méretű lapok ragasztásához 
és fugázásához. Ezért itt a 
KERALASTIC T ragasztóanyag 
és az KERACOLOR FF FLEX + 
FUGOLASTIC rugalmas fuga-
kitöltésre alkalmas termék-
kombináció került alkalma- 
zásra.
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A fodrászüzlet belső kiala- 
kítására nagy hatással volt az, 
hogy a modern, a hairstyling-ra 
sokat adó fodrász szalonokban 
óriási szerep jut az aktuális és 
egyúttal a mindenkori divat-
nak is. 
Az üzlethelyiségben külö-
neges és rendkívül trendi, a 
kortárs divatot idéző össze-
hangolást kaptak a falak, a 
beépített bútorok, a padló, a 
színek és az anyagok, valamint 
a fények. Élettel teli és vidám 
hangulatot sikerült teremteni, 
de a hely egyúttal minden 
tekintetben funkcionális kial-
akítást kapott.

Mindebben nem kis szerep 
jutott végsősoron a Mapei 
megoldással kivitelezett padló- 
nak. A padlóbevonat kivi-
telezője a Beton-Dekor Art Kft. 
volt, akik valójában a már 
elkészült, de rosszul sikerült 
padlóbevonat helyett hoztak 
létre egy új bevonatot. 

Padlóbevonat kialakítása 
100 m2-en
Első feladat a meglévő bevo- 
nat visszabontása volt az alj- 
zatkigyenlítő szintjéig. Ezt 
követően az építők meg-

BLONDIE BUDAPEST FODRÁSZ SZALON

RENDHAGYÓ ÉS KORSZERŰ

REFERENCIA - DEKORPADLÓ

Nőies mégis vagány: különleges színösszetétel dominál a Blondie Budapest Fodrász 
Szalon új tereiben. A pasztel rózsaszín, a rose gold, a lia és az antracit árnyalatok mellett 
a padlón a Mapei műgyanta padló szürkés, iparis jellege bolondítja meg az enteriőrt. 
Ehhez jönnek hozzá a csillogást, de az ipari jelleget is erősítő réz felületek a recepciós 
pultnál, a lámpákon és az apróbb kiegészítőkön. A neon felirat a falakon ugyanakor az 
esztrád világát is idevarázsolja, Debbie Harry énekesnőt juttatja eszünkben, valamint a 
Budapesten forgatott Atomic Blonde címszereplőjét, Charlize Teron-t.
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csiszolták, megérdesítették a 
meglévő felületet. Az így 
előkészített felületre színezett  
PRIMER SN kétkomponensű 
epoxi alapozót hengereltek fel.  
A MAPEFLOOR I 302 SL két-
komponensű epoxy, önterülő 
műgyantát alkalmazták RAL 
7011 színben. 
Befejező rétegként kétkom-
ponensű, színtelen, vizes disz-
perziós alifás poliuretán 
anyagú záróbevonatot,  a 
MAPEFLOOR FINISH 58 W-t. 
alkalmazták.

Termék reflektorfényben:
MAPEFLOOR I 302 SL
Kétkomponensű epoxigyanta, amely alkalmas önterülő 
és/vagy többrétegű, kellemes felületi megjelenést biz-
tosító, sima vagy csúszásmentes bevonat kialakítására, 
több színben.
Jellemző alkalmazások

• vegyipari és gyógyszeripari létesítmények pad- 
    lóbevonatai;
• élelmiszeripari létesítmények padlóbevonatai;
• laboratóriumok padlóbevonatai;
• steril helyiségek padlóbevonatai;
• gépesített raktárak padlóbevonatai.

ADATOK
Referencia: Blondie Budapest 
Fodrász Szalon
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: dekoratív ipari padló 
Helyszín: Budapest
Kivitelezés éve: 2019-2020.
Tulajdonos:
Császárné Brányi Szabó Borbála

Generálkivitelező: VEMÉV-Szer Kft.
Belsőépítészeti kivitelezés: 
Gasparbonta&Parters
Ipari padló kivitelező:
Beton-Dekor Art Kft.
Mapei partnerkereskedő:
Beton-Dekor Art Kft.
Mapei kapcsolattartó: Hugyecsek 
György, Szimet Ferenc

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK
Alapozó: Primer SN
Műgyanta: Mapefloor I 302 SL
Záróbevonat: Mapefloor Finish 58 W
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A 110 m2  alapterületű házban 
két fürdőszobát, a konyha falát 
és a teraszt burkolták Mapei 
termékek használatával. A kivi-
telező a Mulik Kft. volt. Habár a 
koronavírus járvány nem 
kímélte a szakembereket, és 
végül, ha nem is a teljes 
létszámmal sikerült véghez-
vinni az építést, a munkát 
tökéletes minőségben sikerült 
átadni.

Mapei hidegburkolati 
megoldások
A vizes helyiségekben az aljza-
tkiegyenlítést és a 
lejtésképzést, a víszigetelést, a 
burkolatragasztást, fugázást, 
és végül a csatlakozó hézagok 
tömítését oldották meg Mapei 
termékekkel. A padlóra és a 
falakra egyarán nagyméretű 
burkolatok kerültek, összesen 
99 m2 felületen.

Vizes helyiségek és terasz 
burkolatának kialakítása
A fürdőszobát padlófűtéssel 
látták el. Itt a kiegyenlítést 
ULTRAPLAN RENOVATION alj- 
zatkiegyenlító habarccsal vé- 
gezték. A falburkolat készítése 
gipszkarton aljzaton történt, 
ahol a burkolatragasztás előtt 
az egyenletes nedvszívást a 
PRIMER G nagyon alacsony 
illékony szerves anyag ki- 

AMIKOR EGY ÉPÍTÉSI ÁLOM

MEGVALÓSUL

REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS

Egy családi házban az otthonosság lehet a kulcs a belső terek arculatában. Ebben a 
házban a hidegburkolatok mintázatában és felületi struktúrájában visszaköszön a régi 
idők otthonossága, ugyanakkor a burkolatok mérete, valamint a belső terek kiegészítő 
elemei letagadhatlanul a 21. század ízlését mutatják. A vizes helyiségek és az erkély hi-
degburkolatainak kialakításához a Mapei termékeket alkamazták. 
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bocsátású alapozó felvitelével 
érték el. Ahol viszont falon és 
padlón kent szigetelésre volt 
szükség, ott a MAPELASTIC 
AQUADEFENSE gyors szá-
radású, rugalmas kent víz-
szigetelést alkalmazták, és 
hajlaterősítőként  a 
MAPEBAND PE 120 szalagot 
építették be.
A hidegburkolati segéd- 
anyagaink közül a továbbiak-
ban a KERAFLEX S1 ragasz-
tóanyagot, a KERACOLOR FF 
FLEX fugázóanyagot és a 
MAPESIL AC szilikonos, rugal-
mas, tömítőanyagot használ-
ták. a szakemberek. Padlóra és 
falra 30x60 cm-es és 60x60 
cm-es lapburkolatok kerültek. 
Ez az általánosan alkalmaza-
tott Mapei hidegburkolati 

megoldás tartós és biztonságos 
használatot biztosít akár 
nagyobb méretű burkolatok 
esetén is.
A konyhában és a teraszon 
ugyancsak a KERAFLEX S1 és a 
MAPELASTIC AQUADEFENSE 
nyújtott megoldást, azonban a 
fugázóanyag választás más 
eredményt hozott.
A konyha falára az Otti 
Manufaktura burkolatai kerül-
tek. A meseszép, antik hatású 
kövek fugáinak kötöltéséhez a 
KERACOLOR GG fugázóha- 
barcsot alkalmazták. A 
KERACOLOR GG használatát a 
szélesebb és mélyebb 
fugahézagok intokolták. Előnye 
még a terméknek , hogy 
különösen rusztikus felületű 
burkolatokról könnyebben le- 

mosható.  töltötték ki a hé- 
zagokat.
A házhoz tartozó teraszon az 
egész család kényelmesen 
megfér. A világos burkolólapok 
a tágasság látszatát adják. A 
fugázáshoz a Mapei egy har-
madik fugaanyagát alkal-
mazátk, az ULTRACOLOR PLUS 
fugázóhabarcsot.
Az ULTRACOLOR PLUS 
gyorskötő habarcs célszerű 
megoldást jelent kültéri 
használat esetén, mivel 
rövidebb időn belül megköt, 
és ellenáll az időjárás hataá-
sainak, valamint hamarabb 
használatba vehető. A termék 
fokozott terhelhetőségű, alac-
sony vízfelvételű, nagy hőin-
gadozásnak kitett felületeken 
is helyt áll. 

ADATOK
Referencia: Családi ház
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: Hidegburkolás
Helyszín: Siófok 
Kivitelezés éve: 2019-2020.
Tulajdonos: Együd Zsolt
Kivitelező: Berger Házak Zrt.

Építész: Nagyné Szakál Andrea
Hidegburkolati kivitelező: Mulik Kft.
Mapei partnerkereskedő: Sióház 
Centrum Kft.
Mapei kapcsolattartó: Juhász Mihály

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK
Hidegburkolás: Ultraplan Renova-
tion, Primer G, Mapelastic Aquade-
fense, Mapeband PE 120, Keraflex S1, 
Keracolor FF Flex, Keracolor GG, 
Ultracolor Plus, Mapesil AC
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BIZTONSÁGOS ÁTKELÉS 
VARÁZSLATOS LÁTVÁNY

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - HIDAK FELÚJÍTÁSA

ÁRPÁD HÍD FELÚJÍTÁSA
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A munkák során a régi 
dilatációs szerkezetet, vala-
mint a hozzá két oldalon csat-
lakozó aszfaltburkolatot is 
eltávolították, majd a megfe-
lelő acélszerkezeti kialakítást 
követően építették be az újat. 
Egy teljesen új aluljárót is 
építettek a pesti hídfőnél.

Építéskémiai termékeink 
6 500 m2-re lettek beépítve. 
A sérült vasbeton szerkezetet 
MAPEFER 1K és MAPEGROUT 
TISSOTROPICO anyagokkal 
készítették elő a B5 bevonati 
rendszernek. A tender műsza-
ki kiírásának megfelelően egy 
4 mm vastagságú bevonatot 

készítettek a hídon, melyhez a 
MAPEFLOOR I 914-et használ-
ták  alapozóként, fedő bevo- 
natként pedig a több réteg-
ben felhordott MAPECOAT 
BS1 bevonat készült.

• B5 bevonati rendszerünk:     
     MAPEFLOOR I914 és  
     MAPECOAT BS1 
• B4 rendszerünk       
     MAPELASTI BV3
• B3 rendszerünk:   
     ELASTOCOLOR PRIMER  
     ELASTOCOLOR PITTURA. 

A WallGard Graffiti Barrier 
anyagot az aluljáró falának 
védelmére alkalmazták. A 
gyalogos aluljáró szigetelésére 
és talajnedvesség elleni vé-
delmére pedig két rétegben a  
POLYGLASS FLEXO S6-ot 
használták. 
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Termékeinket a hídszerke-
zeten lévő pályalemez víz-
szigetelése során alkalmazták 
4000 m2 felületen.
A szakemberek olyan szórt 
vízszigetelő megoldást ke- 
restek, amely tartósan és biz- 
tonságosan látja el a vas-

beton pályalemez és az asz-
falt közötti vízszigetelés fel- 
adatát.
A Mapei megoldás kiválósága 
többek között abban rejlik, 
hogy megfelelő szórógéppel 
gyorsan, nagy biztonsággal 
varrat- és toldásmentesen 

HÁRMAS-KÖRÖS HÍD FELÚJÍTÁSA

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - HIDAK FELÚJÍTÁSA
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felhordható. Ezen felül ma-
gas tapadóerejű és nagy 
rugalmasságú  és teljesít-
ményű poliuretán vízszigetelő 
rendszert  jelent, ami tökéletes 
megoldásnak bizonyult. 

1.  Első lépésként a kivitelezők 
alapozó réteget képeztek a 
felületen MAPEFLOOR I914 
oldószeres epoxy alapozóval. 

2. Második lépésben  a 
PURTOP 1000 termék se-
gítségével a nagyon erős 
tapadást és nagy rugal-
masságot biztosító, poli-

uretán alapú vízszigetelő 
réteget készítették el nagy- 
nyomású gépi szórással.

A PURTOP 400M 2 mm-es 
rétegvastagságban rendkívü-
li szakítószilárdsággal és ru-
galmassággal rendelkezik. 
Ideális megoldást nyújtott 
a kivitelezés során felmerült 
műszaki igények kielégítésére.

3. A PURTOP 400M rendszer 
fedőrétegeként oldószeres 
alapozó, a PURTOP PRIM-
ER NERO került felhordásra. 
A PURTOP PRIMER NERO 
rétege az aszfalt tapadásának 
javítását segíti elő. 

A PURTOP 400 M 
rugalmas műanyag 
alapú pályalemez 

szigetelő rendszer alkal-
mazása 2 mm-es 

vastagságával 
biztonságossá teszi a 

rétegrend működését. 
A szakemberek a Mapei 

megoldást a kiváló 
termék- és rendszer-
tulajdonságok miatt 
választották a Hár-

maskörös-híd építése 
során. 
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RÁTÓTI VASÚTI HÍD FELÚJÍTÁSA

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - HIDAK FELÚJÍTÁSA
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Az eredeti főtartókra, illetve a 
20 centiméter vastag, meglévő 
pályalemezre 16 centiméter 
vastagságú új pályalemez 
került, amely a réginél 1,8 
méterrel szélesebb. 
A felújítás során a hídhoz csat-
lakozó útszakasz szélességét a 
hossz-szelvény korrekcióval 
érintett szakaszon a híddal 
megegyező szélességűre kel-
lett növelni. 
Az alapszerkezet igen 
nagymértékben korrodálódott 
és a közúti forgalomra már 
teljesen alkalmatlan volt. Teljes 
pályalemez és hídpillér csere 
történt, a gerendák lőtt 
habarcsos megoldással lettek 

kijavítva utólagos szerkezeti 
megerősítés keretén belül. 
Az FRP ( Fiber Reinforced 
Plastic) rendszerhez tartozó 
CARBOPLATE E200 lehorgo-
nyzására a tervező kérésére 
MAPEWRAP C FIOCCO került 
beépítésre.
A meglévő szerkezet olyany- 
nyira roncsolódott, hogy 
szükségessé vált a beton- 
acélelemek eltávolítása, majd 
a pillérek, hídfők, gerendák, 
betonacél korróziógátlására 
került sor  a MAPEFER 1K 
anyaggal, majd az újrapro-
filozás a MAPEGROUT 
TISSOTROPICO betonjavító 
anyaggal történt. 

Az FRP rendszer elhelyezése 
megtörtént a kijavított beton-
felületeken, CARBOPLATE 
E200, és ADESILEX PG 1+ 
MAPEWRAP C FIOCCO ter- 
mékekkel. 
Az új szerkezet pályalemez 
szigetelése POLYFLEX HP híd-
pálya-szigetelő rendszerrel 
készült. 
A kiírásban a felhasznált be- 
vonatoknak meg kellett felel-
niük az EU szabvány alá tar-
tozó E-út normáknak. Ezek a 
Mapei rendszerek a követ-
kezőek voltak: 
 · B5 bevonati rendszer:  
 MAPEFLOOR I914 és  
 MAPECOAT BS1 (hídsze 
 gélyek készítése ezzel  
 történt) 
 · B4 rendszer: MAPELASTIC  
 BV3  (ezzel készültek a  
 hídfők, pillérek, fejgeren- 
 dák)
 · B3 rendszer: ELASTOCOLOR  
 PRIMER és ELASTOCOLOR  
 PITTURA.  (a hídgerendák  
 bevonata készült ezzel). 
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Az etióp fővárostól, Addisz-
Abebától délnyugatra, az Omo 
folyón létesült Afrika leg-
nagyobb villamos erőműve, a 
Gilgel Gibe-III, amelynek 
völgyzárógátja egy hatalmas, 
250 méter magas és 630 méter 
hosszú betonszerkezet.
A 2016-ban átadott védművet a 
Webuild Csoport építette. 
Akárcsak a Gibe-I, a Gibe-II és a 
Nagy Etióp Reneszánsz-gát 
(lásd a Realtà Mapei 
International 75. számában), ez 
a duzzasztómű is azt a nem tit-
kolt célt szolgálja, hogy az Afrika 
víztornyának is nevezett ország 
az Etióp-magasföldön eredő 
folyók – köztük a Kék-Nílus – 
esése által biztosított vízener-

gia-potenciált kihasználva 
néhány év alatt a kontinens leg-
nagyobb energia-exportőrévé 
válhasson. A másfél milliárd 
dollárból felépült Gilgel Gibe-
III-tól nem várnak kevesebbet, 
mint hogy megduplázza 
Etiópia villamosenergia-terme- 
lési kapacitását.
A völgyzárógáthoz 6,2 millió 
köbméter betont dolgoztak be, 
a felszerelt tíz Francis-turbina 
összteljesítménye pedig eléri az 
1870 megawattot. A henger- 
tömörített betonból készült 
gátfal a legmagasabb ilyen jel-
legű szerkezet a világon.
A gáttest közepére egy bukógát 
került, hatalmas, hétágú osz-
tóművel és energiatörő ele- 

mekkel. A kivitelezők a gáttest 
középső részébe a tározó víz- 
szintjének szabályozására két 
átereszt is beépítettek, amelyek 
méretét a periodikusan vissza-
térő „csúcsárvizek” az előzetes 
környezeti és társadalmi hatás-
vizsgálatban megjelölt szint-
jéhez igazították. A víz két 11 
méter széles és több mint 1 
kilométer hosszú beömlőcsa-
tornán jut el a turbinalapá- 
tokig. 

A Mapei betonadalékszerek és 
vízszigetelő anyagok alkalmazása
A Mapei betonadalékszerei a 
Gilgel Gibe-III vízerőmű 
gáttestébe és bukógátjába, 
illetve a gát tározóoldali véd-

NEMZETKÖZI REFERENCIA - GÁTÉPÍTÉS

A VILÁG LEGNAGYOBB HENGERTÖMÖRÍTETT 
BETON DUZZASZTÓGÁTJA

A GILGEL GIBE 
III VÍZERŐMŰ ÉPÍTÉSE
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művébe is beépítésre kerültek, 
míg vízszigetelő anyagainkat a 
függőleges mozgási hézagok 
tömítésére használták a 
kivitelezők.
A MAPETARD CBS1 kötés-
késleltető hatású adalékszer 
hosszú ideig biztosította a 
hengertömörített beton be- 
dolgozhatóságát.
A bukógát friss betonja a 
DYNAMON SR3 és a 
DYNAMON EW szuperfolyósító 
szer, valamint a MAPEPLAST 
SF mikroszilika-bázisú, por 
alakú adalék alkalmazásával a 
hőség ellenére is bedolgoz- 
ható maradt, miközben a 
megszilárdult szerkezet me- 
chanikai teljesítménye javult. 
A speciális műszaki köve-
telményeknek (kopásállóság, 
konzisztencia, kötés–szilárdu- 
lás) megfelelő keverék össze- 

tételét a Mapei laboratórium-
ban pontosan meghatározták.
A kiszolgáló létesítmények 
(gépház, terelőpillérek) szokás 
szerint vibrálással tömörített 
betonból készültek, amelyhez 
a kivitelezők DYNAMON SR3 
és MAPEFLUID N280 folyó-
sítószert kevertek.

Vízszigetelési megoldások
Megrendelői igény szerint 
PURTOP 1000 szórással fel-
hordható poliurea bevo- 
natszigetelés került a duzzasz-
tógát lábának belső oldalára, 
hogy minél ellenállóbbá tegye 
a műtárgyat a víz alatti felü- 
letekre ható oldalnyomásnak.  
A termék az előzetes nyomás- 
és szúrásállósági vizsgálatok 
szerint 25 bar hidraulikus 
nyomásnak is ellenáll, és a 
legszélsőségesebb időjárási 

körülmények között is áthatol-
hatatlan védelmet biztosít. 
Az alapozást BIBLOCK két 
komponensű diszperziós 
epoxi párazáró szerrel és a 
TRIBLOCK P háromkompo- 
nensű epoxi-cement bázisú 
alapozószerrel végezték.
A mozgási hézagoknál 
ADESILEX PG4 epoxigyanta 
bázisú ragasztóval rögzített 
MAPEBAND FLEX ROLL rugal-
mas TPE hajlaterősítő szalag-
gal biztosították a vízszigetelés 
folytonosságát.

ADATOK
Referencia: Gilgel Gibe-III vízerőmű
Helyszín: Omo folyó (Etiópia)
Kivitelezés időszaka: 2006–2016
A Mapei termékekkel végzett 
kivitelezés időszaka: 2011–2015
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: betonkészítés, 

vízszigetelés
Tulajdonos: Etióp Villamos Művek
Építész: Studio Pietrangeli
Generál-kivitelező: Webuild Csoport
Mapei kapcsolattartók: Pasquale 
Zaffaroni és Roberto Saccone, Mapei 
SpA (Olaszország)

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK
Betonkészítés: Mapetard CBS1, 
Dynamon SR3, Mapeplast SF, 
Dynamon EW, Mapefluid N280
Vízszigetelés: Triblock P, Biblock, 
Purtop 1000, Mapeband Flex Roll, 
Adesilex PG4
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A FELESLEGES VÍZ PINCÉBEN, 
GARÁZSBAN, AKNÁBAN

Az őszi esőzések és tavaszi olvadások következtében emelkedő talaj- és folyóvizek ko-
moly veszélyt jelentenek épített környezetünkre. Biztosan sokan ismerik az elárasztott 
vízóraakna, pince, garázsok látványát és az azzal együtt járó rengeteg gondot a kiszi-
vattyúzás, tisztítás, fertőtlenítés, renoválás költségeivel együtt.

KÍNÁLJON MEGFELELŐ MEGOLDÁST, HA GOND

TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN - VÍZSZIGETELÉS

A fenti problémák elkerülése 
érdekében érdemes megis-
merkednünk egy kiváló ter-
mékkel: 

MAPEPUR WATERSTOP 
purhab vízmentes 
üregkitöltésekhez

A hab alkalmas a talajszint 
alatt húzódó hézagok, lyukak, 
faláttörések, kútgyűrűk, köz- 
műalagutak vízmentes tömí-
tésére, ragasztására rövid időn 
belül.
Felhasználás során azonban 
figyeljünk arra, hogy a felületek 
legyenek tiszták, zsír- és por-

mentesek, hogy a felületek 
tapadása maximális legyen a 
kellő ragasztóerő elnyeréséhez.

Milyen előnyökkel rendel- 
kezik a hab és mikor 
használhatjuk?
Alkalmas vízóraaknák, emész-
tőgödrök, közműáttörések, köz- 
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műalagutak, kútgyűrűk ra- 
gasztásához, tömítéséhez. A 
hab csíra-, gomba- és gyö-
kérálló, továbbá ellenáll a 
gázolajnak, olajoknak, tenger-
víznek, hígított savaknak lú- 
goknak.
Kiadóssága 45 liter/palack, így 
közel 35 fm hab kinyomására 

elegendő. Alacsony dagadású, 
a kifújt hab 50% mértékben 
dagad, ezzel kiválóan tervez- 
hető minden munkafolyamat 
és nem maradnak kitöltetlen 
területek!
Fontos méretezni a kifújt 
hézag méreteit, a felesleg 
miatt.

Ideálisan 5-40 mm egyrétegű 
kifújást tesz lehetővé, e felett 
az anyagot rétegekben szük- 
séges felhordani, köztes ned-
vesítéssel. Nyáron a felületek 
előnedvesítést  igényelnek. A 
termék fehasználása + 5-30 oC 
-ig ajánlott. 

• 58 dB hangszigeteléssel 
rendelkezik, ami mega-
kadályozza a nem kívánt 
testhangok továbbítását a 
szerkezet irányába.
• 0,5 bar víznyomásig 
vízzáró, ami 5 méter magas 
vízoszlopnak felel meg, 
tehát mélygarázsok eseté-
ben, talajvizesedő területe-
ken is alkalmazható.
• Hőszigetelő   képessége  
egyenlő a hőszigetelő le- 
mezek értékeivel: a tömített 
területeken megakadályoz-
za a hőhíd kialakulását, a 
páralecsapódást és a pené- 
szesedést. 
• 20-25 perc után vágható, 
így rövid a várakozási idő, a 
munka tervezetten folyhat.
• 1-2 óra után megköt. 
• Festhető, vakolható, tehát 
a környezeti színekkel azo-
nos felület képezhető, és 
nincs eltérés a felületi 
képben.
• Nem UV stabil ezért fes-
teni, vagy vakolni is kell.
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK - TERMÉSZETES KŐBURKOLAT FEKTETÉSE

?Mennyire elterjedtek a mai piacon a ter-
mészetes kövek, mint burkolatok?
Szerintem nagyon népszerűek a természetes 
kőburkolatok. Különlegessé és ugyanakkor ter-
mészetessé tehető velük az épített környezet. 
Nem véletlen, hogy maguk a kerámia burkolat 
gyártók is arra törekednek, hogy minél ter-
mészetesebb, élethűbb burkolatokat hozzanak 
létre.

Egy burkoló szakembernek mennyiben kell 
többet tudnia a természetes kőburkolatok 
esetében, mint ha csak gyártott burkolatokat 
használna?
Azt gondolom, hogy akármivel is burkol egy 
szakember, mindig arra az anyagra, méretre kell 
felkészülnie, amivel dolgozik. Más és más fo- 
gások és termékmegoldások lesznek alkalma-
sak a gresburkolatoknál, az üvegmozaik eseté-
ben vagy amiről most beszélünk a természetes 
kőburkolatok fektetés során. Ez utóbbiaknál 
sem könnyű egységes szakmai tanácsot adnunk, 
hiszen minden kő más és más. A természetes 
kőburkolatok a természetükből adódóan anya-

MIÉRT KELL 
SPECIÁLISAN 

FELKÉSZÜLNI A 
TERMÉSZETES 

KÖVEK 
FEKTETÉSÉRE?

INTERJÚ
NOVÁK PÉTER HIDEG- ÉS 
MELEGBURKOLATI TER-

MÉKMENEDZSERREL
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?? gukban különböznek, bennük fosszílák, zárvá-
nyok jelenhetnek meg, más és más lesz az 
erezetük, sőt a színazonosságuk sem garantál-
ható akár egy szállítmányon belül.

Ezek a burkolatok ugyanakkor éppen ettől 
tudnak szépek is lenni.
Igen, ez így van. Mondhatjuk, hogy a kövekből 
kialakított burkolat megjelenése elsősorban 
éppen a változatossága miatt természetes. S 
éppen ezért nem csak küllemében, hanem a 
burkolástechnikában is igencsak különbözik 
például a kerámiaburkolatoktól.

Ezek szerint más segédanyagokat kell alkal-
mazni természetes kőburkolat esetén?
Lehetséges. Alapvetően be kell tartani a 
kerámia burkolás alapelveit ezeknél a burkola-
toknál is. Ugyanakkor a segédanyag választás 
során figyelembe kell venni a természetes 
kövek saját tulajdonságait is. Ezek a tulaj-
donságok függenek a kövek kialakulásának 
módjától, a kő típusától, a bánya helyétől, még 
attól is, hogy egy adott bánya melyik részén 
fejtették. Izgalmas és szép ezért a természetes 
kövekkel dolgozni, egyúttal sok tudás és nagy 
tapasztalat kell hozzá. 

Tudsz konkrét példát, illetve konkrét tanácsot 
adni a szakembereknek?
Előbb a kövek fagyálló tulajdonságáról. S ez 

még nem a segédanyag választásról szól, azon-
ban rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk az 
adott kőburkolat tulajdonságaival. Ugyanis elő-
fordulhat, hogy a kő nem megfelelő fagyállósá-
ga miatt válik el a ragasztótól. Ilyenkor, hiába a 
megrendelő szerezte be a követ, ha a szakem-
ber már lefektette, őt fogják hibáztatni. 

Rendben, de ha már a megrendelő beszerezte 
a burkolatot, mit tehet a szakember?
Jó tudni, hogy a fagyállóságot vizsgálják és 
ilyenkor a vízzel telített követ (víz alatt és 
levegőn egyaránt) fagyási-olvadási ciklusoknak 
teszik ki, majd a fagyáskárok vizsgálata után 
eldöntik, hogy a kő alkalmas-e kültéren való 
burkolásra. Ha a kő bizonytalan eredetű, vagy 
nincs ilyen vizsgálata (ami gyakran megesik), 
akkor az a szabály, hogy porózus, könnyen 
morzsalékosodó, erősen nedvszívó köveket ne 
használjuk kültéren, továbbá hasznos, ha tud-
juk, hogy a Magyarországon használt mész-
kövek nagy része mérsékelten fagyálló, ezért 
kültéri padlón nem javasolt velük a burkolás, 
azonban falra fektethetők.  

Hogyan válasszon a szakember ragasztó- 
anyagot?
A ragasztó választásnál a természetes kövek 
három fontos tulajdonságát kell figyelembe 
venni, a méretpontosságukat és a vízérzé- 
kenységüket és az elszíneződésre való hajlamu-
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??kat. A természetes kőburkolatok méretpon-
tossága rosszabb, mint a kerámiaburkolatoké. 
Egyes kőzetek, pl. a pala kibányászott, hasított 
állapotban, további megmunkálás (csiszolás és 
polírozás) nélkül is felhasználhatók, azonban az 
előállításukból adódóan mind a síkpontosságuk, 
mind a névleges vastagságuk erősen ingadozni 
fog. A csiszolt és polírozott kövek jobbak egy 
fokkal, de a névleges vastagságtól megengedett 
legnagyobb eltérés kőfajtától és vastagságtól 
függően 1,5-3 mm lehet, amihez, ha hozzá-
vesszük még a megengedett 0,15%-os síkpon-
tosságtól való eltérést, akkor könnyen kikövet-
keztethetjük, hogy a ragasztónk legnagyobb 
vastagsága bőven 5 mm felett lesz. Tehát a ter-
mészetes köveknél a. vékonyágyas ragasztók 
biztonságosan már nem alkalmazhatók, in- 
dokolt egy vastagabb ragasztóágy kialakítására 
alkalmas középágyas ragasztó használata. Nem 
véletlen, hogy a Mapei termékválasztékából a 15 
mm-es ragasztóágy kialakításra alkalmas 
KERAFLEX MAXI S1 a legnépszerűbb kőburkolat 
ragasztónk. 

És mi a helyzet a kőburkolatok vízérzékeny- 
ségével?
A vízérzékenység a méretpontosság kérdésénél 
kissé összetettebb probléma. A természetes 
kövek a víz hatására képesek duzzadni vagyis, 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK - TERMÉSZETES KŐBURKOLAT FEKTETÉSE
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??
ha az egyik oldalon tartós vízterhelést kapnak, 
akkor gyakorlatilag a fához hasonlóan vete-
mednek. A Mapei a világon egyedülálló mérési 
és osztályozási rendszert dolgozott ki a 
kőanyagok deformálódásra való érzéke-
nységének vizsgálatára.  A vizsgálat lényege, 
hogy a köveket egy nedves filcre fektetve folya-
matosan mérik a kő méretbeli változásait. Ez 
alapján meghatározható, hogy a ragasztás 
milyen típusú ragasztóval lehet veszélyes, vagy 
veszélytelen, és tudunk megfelelő ragasztót 
javasolni az adott kőfajtához.  A vizsgálat alap-
ján A, B vagy C osztályba soroljuk a köveket. Az 
„A” osztályba sorolt kövek stabilak, és ezeket 
bátran lehet hagyományos ragasztókkal fektet-
ni. A „B” osztály köveihez jellemzően gyorskötésű 
és/vagy kristályos vízmegkötő képességű 
ragasztót használjunk. Itt már olyan mértékű 
deformáció lép fel a normál kötésű ragasztók 
használatakor, hogy az a burkolat fogasságát 
esetleg elválását okozhatják. A jellemzően aján-
lott ragasztó a KERAQUICK S1 vagy az 
ELASTORAPID, amik olyan gyorsan kötnek 
meg, hogy érzékelhető deformáció nem tud 
kialakulni. A „C” osztály köveinél a nedvesség 
hatására fellépő deformációt már a vízzel 
bekevert cementes anyagokkal nem tudjuk 
biztonságosan ellensúlyozni, ezért indokolt az 

un. vízmentes ragasztók használata. Ilyen a két-
komponensű KERALASTIC T vagy a KERAPOXY 
ADHESIVE. 

Említettél egy harmadik fontos tulajdon- 
ságot is.
Általános tapasztalat, hogy a 2 cm-nél véko- 
nyabb köveknél a kő színéhez igazodva kell a 
ragasztó színét megválasztani. A világos színű 
kövekhez fehér, a sötét színűekhez szürke 
ragasztót használjunk. Elsősorban normál 
kötésidejű ragasztóknál jelentkezik az a hiba, 
amikor a kövekben található kapillárisok felszív-
ják a ragasztó cementes víztartalmát és ez a 
lúgos cementes víz foltosodást, elszíneződést 
okoz. Gyorskötő ragasztók használatával az 
ilyen hiba előfordulásának esélye csökken. 
Alapvető, hogy a köveket üregmentesen fek-
tessük, mert ilyenkor az egyenletes felszívódás 
miatt, a foltosodás kialakulásának veszélye 
csökken. Ehhez a témához tartozik, hogy az 
ecetsav tartalmú szilikonok a természetes 
kövekkel reakcióba léphetnek, ezért azok 
széleit elszínezhetik. Ennek elkerülése érdeké-
ben minden esetben javasolt semlegesen 
térhálósodó szilikont választani.  
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FALAK, 
HOMLOKZATOK

PENÉSZMENTES

3
Egy szakszerűen vég-
zett teljes épületfelújítás 
során az épület falaiban, 
csomópontjaiban a hőhi-
dak is megszűnnek, így 
a páralecsapódástól és a 
penészedéstől sem kell tar-
tanunk. Biztos hogy ez így 
van? Gondoljunk csak bele.
A teljes felújítás során egy 
olyan végeredményt kap-
tunk-hozunk létre, amellyel 
szinte hermetikusan zárjuk 
az épületet a külső ter-
mészeti viszontagságoktól.
Igen ám, de az épületet 
használók a vizes helyi- 
ségekben, konyhákban, 
fürdőszobákban, mos-
dókban nem kevés párát 
juttatnak a környezetbe. 
A meleg és a pára pedig 
rendkívül jó élőhelyet hoz 
létre a penész számára.
Érdemes a gyakorta aján-
lott szellőztetésnél jó- 

val tartósabb és biz-
tonságosabb megoldást 
alkalmaznunk. Ez pedig 
egy szakszerű felújítás 
megkoronázásaként, a pe- 
nészesedésgátló festé- 
kek és vékonyvakolatok 
használata.
Akár festék, akár vékonyva-
kolatra van szükség, ajánl-
juk a SILANCOLOR PLUS 
termékcsalád tagjait min-
den olyan esetben, amikor 
szeretnénk elkerülni a fa-
lak penészesedését, vagy 
a külső homlokzatok algá-
sodását.
Alapozzunk SILANCOLOR 
PRIMER PLUS-szal, a 
rendszer saját alapozó-
jával. A szín felhordására 
a festéket, a SILANCOLOR 
PITTURA PLUS-t használ-
juk.
A SILANCOLOR PIT-
TURA PLUS rendkívül 

széles színválasztékban 
elérhető, és penészedés-
gátló adalékot tartal-
maz, páraáteresztő ké- 
pessége kimagasló, s ez 
utóbbi tulajdonság jel-
lemzi a termékrendszer 
többi elemét is.
Kültéren is hasonló az 
eljárás, de ha nem feste-
ni, hanem színvakolattal 
szeretnénk a felületet ell- 
átni, akkor a SILANCOLOR 
TONACHINO PLUS-t vá-
lasszuk! A SILANCOLOR 
TONACHINO PLUS két-
féle szemcseméretben 
kapható, és ugyanúgy 
rendkívül széles a színek 
választéka, mint a festék 
esetében.
Mit tegyünk akkor, ha a 
penész már megejelent 
a felületeken? Az első 
lépés az, hogy a penészt 
eltávlolítjuk onnan. Mivel 
ez egy élő organizmus, és 
a penész hifái behatolnak 
a falakba, egy a penész 
eltávolítására kifejlesztett 
speciális terméket kell akal-
maznunk, a SILANCOLOR 
CLEANER PLUS-t.
Amikor a felületről a 
penészt eltávolítottuk a 
SILANCOLOR CLEANER 
PLUS-szal, alkalmazzuk 
a fentebb említett ter-
mékeket, rétegrendeket.

TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN - HOMLOKZATI BEVONATOK
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ugyanannyi területre felhasználható mint a hagyományos 25 kg-os ragasztó
könnyen bedolgozható
egy lépésben kialakítható az üregmentes burkolat
10 mm-es ragasztóágy vastagságig használható

25 kg ragasztó helyett használjon mindössze 15 kg-ot ugyanakkora területre!

Ne bajlódjon a 2 komponensű ragasztó keverésével! Próbálja ki az EGY komponensű, 
nagy rugalmasságú Ultralite S2 ragasztót!

Ultralite S2

Megkönnyítjük
munkáját!

a bedolgozási időt
a lapfelválás kockázatát
a fizikai igénybevételt, a mindössze 15 kg-os termék súlya könnyen mozgatható
a lapok méretéből fakadó problémákat, hiszen minden lapmérethez alkalmas

Miért válassza az Ultralite S2 ragasztót?

Ezzel csökkentheti

részletek a mapei.hu-n


