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ORSZÁGOS ÉPÍTŐIPARI 
SZAKEMBER TALÁLKOZÓ

„Egy nap az építőipari szakemberekért”

2022-ben is!

JÖJJÖN EL, ÉS…

• vásároljon kedvezményesen 
 a kiállítók széles választékából!
• ismerje meg a technológiai 
 újdonságokat!
• csatlakozzon gyakorlati 
 bemutatókhoz!
• vegye igénybe a kedvezményes 
 szolgáltatásokat!

Regisztráljon itt:
WWW.SZAKEMBERTALALKOZO.HU
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Markovich Vanda, a Mapei Krónika
főszerkesztőjének köszöntője

Kedves Mapei Krónika Olvasó, kedves Partnerünk!
Nincs annál nagyobb erő és lehetőség, mint amikor az ember teljes mértékben hisz a 
munkájában, a hivatásában, abban, hogy amit csinál, az valóban az ő dolga. Jöhet járvány, 
akadályok, akár kudarcok is, ha tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni, és ez a cél valóban a 
miénk, még a sikertelenség is sikerré válik. Miért? Mert minden lépés és tapasztalat a válasz-
tott úton egy lehetőség, hogy megmérjük, hol tartunk, tanuljunk abból, amiben vagyunk, 
és tovább lépjünk. Mi más értelme lenne bármely tevékenységnek?

Igaz, éppen ma, mielőtt leültem írni ezt a köszöntőt, 
olvastam a hírt, hogy elhunyt Csíkszentmihályi Mihály 
pszichológus, akinek nevéhez a flow élmény felfedezése 
és leírása kötődik. A flow maga a boldogság, amit a kon-
centrált alkotás, munkavégzés során is megélhetünk, de 
bármely olyan tevékenység során, amibe teljesen bele-
merülünk, és eközben örömmel töltődünk fel.
Az kívánom, kedves Olvasó, hogy sok ilyen flow élmény-
ben legyen részed, és éld át ezt a felemelő tapasztalatot a 
Mapei Krónika ünnapi számának olvasása közben is.

Igazi csemege a következő oldalakon Markovich Béla ünnepi köszöntője, amelyben meg- 
osztja a siker elérésének receptjét 2022-ben is. Novák Péter termékvonal felelős rengeteg 
információt nyújt át a Cersaie Mapei újdonságairól. Szakáll Anetta referencia felelős pedig 
bemutatja azokat a csodás magyar épületeket, amelyek élen jártak a Grand Prix-n. Fábián 
Zoltán, Nagy Sándor, Pozsgai Szilárd munkatársaink praktikus és akár azonnal használható 
szakmai ismereteket adnak át cikkeikben.
Új törekvésünk, hogy a Mapei Krónika a lehető legtöbb kommunikációs felületen elérhető 
legyen, valamint hogy a lapban szereplő tartalmakat különleges online kiegészítésekkel 
lássuk el. Ezért az oldalakon QR-kódokat helyezünk el, amelyek további hasznos webolda- 
lakra mutatnak az adott cikk kapcsán. S hogy kell használni a QR-kódot? Arról ezen a linken 
tájékozdóhatsz: www.mapei.com/hu/hu/qr-code 

Kedves Olvasó, a Mapei Krónika valamennyi munkatársa nevében kívánok 
Neked boldog ünnepeket és flow-val, sikerekkel teli 2022-es évet!

Ha kíváncsi vagy és még 
többet szeretnél megtudni 
egy-egy témáról, használd 
az  QR-kódokat a Mapei 
Krónika cikkek mellett!

A SZERKESZTŐTŐL
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A Mapei Krónikában megjelenő 
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ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ

Kedves Barátom, 
kedves Partnerem!
Amikor ezeket a sorokat írom 
még „szabadok” vagyunk. Bí-
zom abban, sőt azt vetítem 
előre, hogy amikor ezeket a 
sorokat olvasod még mindig 
„szabadok” vagyunk. 

Egy biztos: én mindent úgy 
tervezek, úgy csinálok, aho-
gyan eddig: megnézem, hogy 
mivel tudjuk még segíteni, 
örömtelibbé, jobbá tenni part-
nereink, célcsoportunk éle- 
tét.

Ebben támaszkodom egy 
gondolatra, ami meghatároz-
za a munkatársak munkáját 
és mindennapjait. Ez nem 
más, mint a Mapei küldetése:
A fenntartható fejlődés szem 
előtt tartásával, egészségbarát 
termékeinkkel, elsőre végle- 
ges építési megoldásainkkal, 
valamint minden tudásunk-
kal segítjük az építőket és 
építtetőket a jövő épületeinek 
megalkotásában, építési ál-
maik megvalósításában. Erre 
mindenkor készen állunk.
Ez az a küldetés, ami min-
den elképzelésünket vezérli.
Tudom, hogy ebben az év-
ben nem sikerült ezt a kül-
detésünket maradéktalanul 
megvalósítanunk.
Az alapanyaghiány miatt sok 
esetben okoztunk Neked gon-
dot abban, hogy Te is ellásd 
a vevőidet, esetleg elvégezd 
a kivitelezési munkáidat ha-
táridőre, vagy befejezd az épít-
kezést, amit elkezdtél. Erre még 
rá is tettünk egy lapáttal azzal, 
hogy egy új vállalatirányítá-
si rendszert vezettünk be 
július 1-én. Az átállás nem 
ment rosszul, de rengeteg 
olyan hibát vétettünk, ame- 
lyeket Te éreztél: például rossz 
árakon számláztunk, a szám-
lákat későn küldtük ki, nem 
időben szállítottunk, nem azt 
és nem annyit szállítottunk, 
stb. Nagyon sajnálom, hogy 
ilyen nehézségeket okoztunk 
Neked és a cégednek. 
Dolgoztunk a problémán, és 
megoldottuk. A rendszer jól 
működik és csak elvétve for-
dulnak elő olyan hibák, ame-

JOBBÁ TENNI AZ ÉLETET
EBBŐL EGY CENTIT SEM ENGEDEK
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lyeknek ismerethiány vagy 
működési hiányosság az oka. 
Te is azon Partnerek egyike 
vagy, akinek nehézséget 
okoztunk? Bocsánatot kérek 
Tőled és a csapatodtól.
Köszönöm, hogy a nehézségek 
ellenére kitartottál mellettünk, 
s hogy a vásárlásaiddal idén is 
erősítettél, támogattál minket.
Jóvátételként úgy gondoltam, 
hogy segítek Neked a 2022. 
év terveinek elkészítésében 
azzal, hogy leírom, mi hogyan 
végezzük az éves tervezést.
Amikor a következő évet tervez-
zük, akkor az általam említett 
küldetésünk fényében írjuk 
össze a teendőket, a terveket. 
Mi létfontosságúnak tartjuk 
megtervezni az évet. Ha Te  
is céget vezetsz, akkor min-
denképpen tervezned kell! 

Azt mondom, hogy még a 
magánéletben is érdemes 
célokat kitűzni, ezek elérésére 
terveket készíteni, mert így 
az életünk is rendezettebb 
lehet és sikeresebbek le-
hetünk. A tervezésre azért is 
szükség van, hogy oda juss 
el, ahova és amikor szeretnél. 
Tudom azt, hogy sok cég-
vezetőnek gondot okoz, hogy 
a tervezést hogyan végezze, 
ezért röviden leírom, hogy mi 
hogyan végezzük a tervezést.
A tervezést négy  szakasz- 
ra bontottuk:

0. Célok kitűzése (beáramlás).

1. Annak meghatározása 
területenként  (értékesítés, 
marketing, pénzügy, logisz-
tika-raktározás, stb.), hogy 
mit adunk még a piacnak, 
a célcsoportnak, amiért ők 
a vásárlásaikat, a cseréjüket 
adják. Ennek az elve: mivel 
a piactól többet akarunk, 
ezért többet, jobbat, mást 
kell adnunk (kiáramlás).

2. Meghatározzuk a területe-
ket, folyamatokat, amelye- 
ket fejlesztenünk, javíta-
nunk kell az első kettő  (be- 
áramlás, kiáramlás) elérése 
érdekében. Ezen felül meg- 
határozzuk a működésben az 
okokat, amelyeket a fejlesz-
tésekkel, javításokkal kezelünk.

3. Elkészítjük a tényleges 
terveket, leírjuk a szükséges  
lépéseket, amelyeket megte- 
szünk a 1-2. pontok megvaló- 
sításáért.

Nézzük meg jobban kibontva:

0. Célok kitűzése: Természe-
tesen az első lépés, hogy 
kitűzünk néhány olyan célt, 
amit el akarunk a következő 
évben érni, figyelembe véve 
az idei évek eredményeit. 
Bármire kitűzhetsz célokat: 

árbevétel, árréstömeg, ered-
mény, létszám, új telephely, 
új üzlet, több vásárló, nagyobb 
kosárérték, stb. A célok, amiket 
a cégek és mi is kitűzünk, ál-
talában beáramlás célok. Ezek 
azok, amiket meg akarunk 
kapni, azok a dolgok, amelye- 
ket, mint jutalmat szeretnénk 
magunknak. Ahogy olvasod, ez 
a tervezésük nulladik lépése. 

1. Amit adunk a piacnak: 
Miket teszünk meg annak 
érdekében, hogy még inkább 
segítsük a célcsoportunk 
életét. Mit teszünk még a kö- 
vetkező évben, ami segít az 
építtetőknek, az építőknek, az 
építés résztvevőinek az építé-
si álmok megvalósításában. 
Először megkérdezzük a piac 
résztvevőit arról, hogy milyen 
problémáik vannak, mi van 
velük, hogyan zajlik a szakmai 
és esetleg a magánéletük. A ti-
tok, hogy az, amivel még hozzá 
tudunk járulni a célcsoport 
életéhez, ott van magánál 
a célcsoportnál. Így hoztuk 
létre a szakemberek életének 
segítésére a Magyar Építőipa-
ri Szakemberek Közösségét, 
a kereskedőink, eladóinak fej- 
lesztésére a Mapei Értékesíté-
si Akadémiát, a kiváló meste-
rek elismerésére a Mesterek 
Mestere Díjat, a hidegburkoló 
szakember vállalkozók szá-
mára pedig a Minősített Ma-
pei Szakember Képzést, ahol a 
szakembereknek az általános 
hidegburkolói ismereteken túl, 
olyan átfogó anyagismereti 
és technológiai tudást adunk 
át, amellyel a végzettek rend-
kívül magas szinten, a leg-
korszerűbb technológiákra 
támaszkodva, önállóan tudnak 
szakmai döntéseket hozni a 
hidegburkolási feladatok szé-
les skáláján.
Neked nem kell ilyen hordere-
jű dolgokban gondolkodnod. 
Egyszerűen kérdezd meg a 
közönséget, hogy mi nem 

“A fenntartható 
fejlődés szem 

előtt tartásával, 
környezet és 

egészségbarát ter-
mékeinkkel, elsőre 

végleges építési 
megoldásainkkal, 
valamint minden 

tudásunkkal segít-
jük az építőket 
és építtetőket a 

jövő épületeinek 
megalkotásában, 

építési álmaik 
megvalósításában. 

Erre mindenkor 
készen állunk.”
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tetszik neki az életében, mi 
zavarja őt, mi foglalkoztatja őt. 
Megteheted ezt abban a tí-
pusú szolgáltatásban is, amit 
te is nyújtasz neki. Ha ezzel 
megvagy, biztos vagyok benne, 
hogy jönni fognak az ötletek 
arra, hogy mit tegyél még 
a piacodért. Ennek a lépés-
nek a vége, hogy megvannak 
azok a dolgok, kampányok, 
fejlesztések, amiket a piac-
nak, a célpiacnak azért adunk, 
hogy ők több cserét adjanak.

2. Cégen belül fejlesztendők, 
javítandók: a cégen belül 
melyek azok a területek, 
folyamatok, amelyeket fej- 
leszteni, javítani kell ahhoz, 
hogy a szolgáltatásaink szín-
vonala jobb legyen, valamint a 
tervezett életjobbító akciókat 
meg tudjuk valósítani. Ehhez 
egyszerűen megnézzük, hogy 

a. milyen eltérések, hibák 
jelentkeztek az elmúlt év-
ben, mely területeken, mely 
folyamatokban,
b. hol vagyunk lassúak, 
hol kell a folyamatainkat 
gyorsítani,
c. hol vannak elaka- 
dások, hol vannak stoppok 
és mik ezek, 
d. valamint mindezeknek 
megkeressük az okait. 

Ennek a lépésnek a végén kör-
vonalazódnak azok a területek, 
folyamatok, amelyeken javíta-
nunk, fejlesztenünk kell, és 
megvannak azok az okok, 
amelyeket kezelnünk kell. 

3. Tényleges tervek, lépések: 
Ehhez a lépéshez az adott 
területeken szakértelemre, 
jártasságra van szükség. 
Elkészítjük az akciótervet az 
1-2. pontokban elmondott 
dolgok megvalósítására. Meg- 
határozzuk azokat konkrét 
lépéseket, teendőket, ame-
lyeket megteszünk ahhoz, 
hogy az 1-2. pontokban ter-
vezett dolgokat megvalósítsuk. 
Fontos, hogy ezek a lépések 
konkrét akciók, teendők le- 
gyenek. A lépéseket a meg- 
valósításuk logikai sorrend-
jébe rakjuk. Minden egyes 
terv megvalósításához felelőst 
rendelünk. A felelős dolga, 
hogy a terv megvalósításához a 

résztvevő munkatársak bevo- 
násával a lépésekhez határidőt 
rendeljen, valamint a terv- 
nek megvalósulási határidőt 
adjon. Ezután a cég vezeté-
se közösen átnézi a terveket 
és azokat jóváhagyja. Ezt 
követően már nincs más hátra, 
csak a megvalósítás. 
Amióta így tervezünk, a ter-
veinket 99,99 %-ban meg 
is valósítjuk és a céljain-
kat 100 %-ban el is érjük.
Remélem, ezzel a néhány 
sorral tudtam Neked is 
segíteni, hogy a tervezésed 
könnyebb legyen és olyan 
terveket készíts, amelyeket 
meg is valósítasz és amelyek 
megvalósításával el is éred a 
kitűzött céljaidat 2022-ben is. 

Köszönöm Neked mindazt, 
amit kaptunk Tőled 2021-
ben, és köszönöm a türel-
medet és a segítségedet!
Kívánom Neked, hogy olyan 
terveket készíts 2022-re, 
amelyek megvalósításával Te 
is nagyon sok ember életéhez 
járulsz hozzá, nagyon sok 
álom megvalósulását segí- 
ted és ezáltal eléred, meg-
valósítod a Te álmaidat, 
céljaidat!

Boldog Új Évet kívánok a 
teljes Mapei Csapat nevében!

“Készíts olyan 
terveket, amelyeket 

meg is valósítasz 
és amelyek 

megvalósításával 
el is éred a 

kitűzött céljaidat 
2022-ben is.”
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ORSZÁGOS ÉPÍTŐIPARI 

Előnyt kovácsolni a hátrányból. Ez a lehető legjobb hoz-
záállás minden feladathoz, és minden körülményhez. 
Úgy gondoljuk, hogy ezt közösen lelkes partnereinkkel, 
a szakemberekkel idén valóban teljesítettük. A járvány 
okozta nehézségek abban, hogy találkozzunk, új techno-
lógiák és kommunikációs lehetőségek felépítését vonta 
maga után, így történhetett, hogy az idei Országos Épí-
tőipari Szakember Találkozó nagy sikerrel zajlott két hely-
színen is: a Lurdy Ház kiválóan felszerelt előadótermei-
ben, és a virtuális térben, online. Örömmel számolunk be 
arról, hogy mindkét „helyszínen” óriási érdeklődés övezte 
a rendezvényt. 

SZAKEMBER TALÁLKOZÓ

 SZAKEMBER KÖZÖSSÉG - RENDEZVÉNY

Tompek Márta, rendezvény felelős 
beszámolója az Országos Építői-
pari Szakember Találkozóról
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Redhagyó módon, idén ok-
tóberben tartottuk meg a 6. 
Országos Építőipari Szakem-
ber Találkozót, ami mottójához 
híven, tényleg az építőipari 
szakemberekről szólt, ugyanis 
egész nap, három különböző 
teremben, váltásban összesen 
24 előadást lehetett meghall-
gatni. 
27 szakmai  kiállító volt jelen, 
akik kedvezményes vásárlá-
si ajánlatokkal várták a részt- 

Egy nap az
építőipari
szakemberekért!

A szakember találkozóról Farsang Zsolt, egyéni vál-
lalkozó, burkoló szakembert kérdeztük
Számomra az Országos Építőipari Szakember Találkozó egy 
nagy családi rendezvény. Már a legelsőn is ott voltam, és azó-
ta minden évben. Olyan ez nekem, mint a karácsonyi va- 
csora, ahonnan nem lehet hiányozni. Nagyon jó dolog a szakem-
berek nagy családjához tartozni. A rendezvényen rengeteg  szak-
mai információ jut el hozzám, a Szakember Közösség tagjaként 
pedig kedvezményes szolgáltatásokat vehetek igénybe, mint 
például a telefonos szolgáltatás, amit százszázalékosan ki is tu-
dok használni, vagy a kedvezményes felelősségbiztosítás.
A Mapei munkatársakkal találkozni, azokkal, akik nap mint nap 
segítenek a munkámban, különösen jó érzés. Nagyon régóta 
dolgozom úgy, hogy tőlük kapok segítséget.
A találkozó hozzátesz ahhoz, hogy folyamatosan képben legyek 
az újdonságokkal kapcsolatban. A mostani Mapei bemutatóról is 
több kisebb-nagyobb alkalmazástechnikai fogást hoztam haza, 
például a fugák bekeverésével és lemosásával kapcsolatban. 
A kiállítók előadásain, bemutatóin az eszközökről, szerszámokról 
is tippeket kaptam, hogyan használjam őket, hogy hatékonyak és 
tartósak maradjanak. A találkozón sokszor ismerkedek, és ezek a 
kapcsolatok lehetővé teszik, hogy mi szakemberek egymásnak 
megerősítést, tanácsokat adjunk.
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vevőket. Ezen felül tanácsadó 
szolgáltatók is  eljöttek a ren-
dezvényre. Tőlük segítséget 
lehetett kérni jogi, biz-
tosítási, munka-, tűz- és 
egészségvédelmi kérdésekben. 
S persze, annak érdekében, 
hogy a szakmai napot kicsit 
feldobjuk, csempésztünk bele 
egy kis vidámságot is. Az idei 
Szakember Találkozón Hajdú 
B. István Príma Primissimás 
sportújságíró közvetítésében 
Szász Kitti négyszeres világbaj- 
nok, női freestyler tartott 
labdazsonglőrködős bemu- 
tatót. A játékos hangulat 
fokozása érdekében az 
ugrabugráló labda megfe- 
gyelmezését Markovich Béla, 
a Mapei Kft. ügyvezetője 
és más lelkes résztve- 
vők is kipróbálták.
Különleges vendége volt a 
rendezvénynek Marco Rossi, 
a magyar labdarúgó váloga-
tott szövetségi kapitánya. A 

kiemelkedő sportoló érdek-
feszítően mesélt versenyről, 
motivációról, nyereségekről, 
veszteségekről is.
Végül értékes nyeremények 
kiosztásával zártuk a napot, 
melyek között idén nem-
csak szerszámot, munkaru- 
hát lehetett nyerni, hanem a vá- 
logatott által aláírt focilabdát is.

Idén először online 
is közvetítettük az 
előadások egy részét, 
hogy azok számára is 
elérhetővé tegyük a 
rendezvényt, akik nem 
tudtak személyesen 
eljönni. A kiállítók 
online elérhető ked-
vezményeket is biz- 
tosítottak a nézők 
számára, sőt nyere- 
ménysorsoláson is 
részt tudott venni az, 
aki követte az ese-
ményeket otthonról. 
Személyesen több, 
mint 500-an vettek 
részt a rendezvényen, 
online pedig közel 
750-an követték azt.  
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FELELŐSEK 
VAGYUNK ÉS
TESZÜNK ÉRTE

MAPEI HÍREK - TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A JÖVŐ ÉPÍTŐIPARÁÉRT

Markovich Vanda, a Mapei Krónika 
főszerkesztője számol be két 
írásban a Mapei Kft. társadalmi 
felelősségvállalásáról

A Mapei Kft. felelősnek érzi magát azokért a folyamatokért, amelyek a hazai építésben 
zajlanak. Így szívügyének tekinti a szakmai oktatás támogatását is, s ezirányú tevékeny-
sége rendkívül szerteágazó, és egyaránt célozza valamennyi korosztályt az oktatásban. 
Az alábbiakban olvashatjuk, hogy 2021-ben milyen módon valósítottuk meg a szakmai 
oktatás támogatását.

Évek óta zajlik a Mapei Kft. 
együttműködése az általános- 
és a szakiskolákkal, amivel a 
nyolcadikosok pályaválasztását 
és a szakképzésben résztvevő 
fiatalok korszerű képzését 
szeretnénk segíteni. Ehhez 
kapcsolódott be az évek alatt 
az építőipar és az építőipa-

ri szakmák népszerűsítése az 
óvodás korosztály körében egy, 
a szakmákról szóló, varázslatos 
mesekönyv ajándékozásával. 
Valamint a terméktámogatást 
kiterjesztettük a felnőtt szak-
mai képzésekre, és a felsőok-
tatásban folyó oktatásra is. Az 
oktatási intézmények maguk is 

felkereshetik cégünket, ameny- 
nyiben terméktámogatást, 
vagy szakmai támogatást igé- 
nyelnének, és a Mapei Kft. 
szakemberei rendszeresen vál-
lalják előadások, szakmai be-
mutatók megtartását a külön-
böző régiókban megszervezett 
pályaorientációs napokon is.
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A Mapei Kft. 2021-ben a következő 
módon támogatta az oktatási in-
tézményeket:

1. „Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy ország, ahol a szor-
gos építő tündérek laktak. Ennek 
az országnak a legügyesebb építő 
tündér volt a királya, Pirinyó Papics-
ka…”
Összesen 260 darab mesekönyvet 
ajándékoztuk óvodásoknak. A mesék 
kicsiknek szólnak arról, hogy mit csinál 
az asztalos, a kőműves, a villanyszerelő, 
a burkoló, a festő. Hat óvoda gyere-
keinek juttattuk el a mesekönyvet.

2. A középfokú oktatási in-
tézményeket terméktámogatással 
segítettük.

 » A Jó Szakember Alapítványt (Reguly 
Antal Szakiskola, Zirc) negyedévente 
támogatjuk termékekkel 2018 óta.
 » A Keszthelyi Szakképzési Alapít-

vány öt helyi cég összefogásával 
jött létre. A gyerekeknek és az in-
duló felnőttképzés keretében a fel-
nőtteknek is lehetőségük van egy 
évig általános szakismeretekre szert 
tenni, hogy a második évtől kiválaszt- 
hassák a nekik leginkább tetsző 

szakmát. A képzést és oktatást a 
Mapei Kft. termékadományokkal tá- 
mogatja.
 » Tamási Szakképzéséért Alapít-

vány / Vályi Péter Szakképző Iskola 
és Kollégium szintén Mapei termék-
támogatásban részesült 2021-ben. A 
szükséges termékek listáját az iskola 
állította össze, amit cégünk maradék-
talanul juttatott el az intézmény 
számára.
 » A jövő Építészeiért Alapítvánnyal 

(Schulek Frigyes Építőipari Techni-
kum) különleges együttműködés 
jött létre, melynek nyomán a Ma-
pei termékeinek felhasználásával a 
szakemberek és diákok munkájának 
köszönhetően készült el a Mapei te-
rem, az iskola oktatóterme. Minde-
mellett cégünk a gyakorlati oktatást 
is kétszer támogatta termékeivel az 
év során.
 » Pro Scola Alapítvány (Széchenyi 

István Technikum, Zalaegerszeg) 
támogatásának keretében cégünk 
terméktámogatást nyújtott a gya-
korlati oktatáshoz, valamint szakmai 
előadással és bemutatóval vettünk 
részt az iskolában szervezett pályaori-
entációs napon.
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TANÍTANI, TÁMOGATNI, 
SEGÍTENI

MAPEI HÍREK - TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

SZAKMAI OKTATÓTEREM KÉSZÜLT A MAPEI KFT. 
TÁMOGATÁSÁVAL

2021 októberében került átadásra a Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Techni-
kumban a Mapei termékekkel felújított oktatóterem.

“A legfontosabb, hogy 
átadjuk azt a korszerű 
tudást, amit a Mapei 

Kft.-ben felhalmoztunk, 
a jövő építőiparának. A 
gyerekek így korszerű 
tudással kezdik meg 

felnőtt életüket a szakmai 
iskolájukból kilépve.” 

- Markovich Béla,
a Mapei Kft ügyvezetője
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A Mapei Kft. komplett ter-
mékmegoldást adott az 
oktatóterem meglévő par-
kettájának felújításához, és 
a kivitelezéshez is segítséget 
nyújtott.
A terem falainak felú-
jításához DURSILITE fes-
téket adtunk az iskolának. 
A falak felújítását az iskola 

tanulói és tanárai végezték.
A korszerű ismeretek átadása 
volt a cél, ezért a legkorszerűbb 
megoldások bemutatását szol-
gáló rétegrendi modellekkel 
láttuk el a termet, emellett 
a Mapei Kft. nagynevű refe-
renciái is visszaköszönnek a 
tanterem falairól. Hatalma-
sat dob az esztétikai meg-

jelenésen az iskolatábla körül 
kialakított grafika is, ami egye-
di látványvilágot kölcsönzött az 
oktatóteremnek.

A képek a Mapei Terem ünnepélyes átadóján készültek a 
Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikumban

Mapei rétegrend a meglé-
vő parketta felújításához:
ULTRACOAT BINDER, 
tömítőanyag
ULTRACOAT PREMIUM 
BASE 2K, alapozó
ULTRACOAT HT 2K, lakk
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MAPEI HÍREK - RENDEZVÉNY

Idén a vadonatúj zalakarosi 
rendezvényközpont, adott 
otthont a versenynek. A ren-
dezvénytéren kialakítottak egy 
óriás színpadot, street food 
bisztrósort, rengeteg mel- 
lékhelyiséget, szökőkutat, tér-
kővel borított sétányt és zöld, 
füves területet is. A helyszín 
már önmagában is örömtelivé 
varázsolta a részvételt.
A Mapei kék színe erre az új 
központra koncentrálódott, és 
a látvány megdobogtatta  a 
szívünket!
A Mapei Tour de Zalakaros egy 
olyan két napos kerékpáros 
esemény, ahová akár család-

dal, akár barátokkal érkezel, 
biztosan megtalálod a neked 
való programot: van temál-
fürdő, melyet a rajtszámoddal 
ingyenesen meglátogathatsz, 
szervezünk gyerekversenyt, be- 
melegítő túrát, céges csapa-
tidőfutamot. Minden évben 
készülünk egy plusz szenzá- 
cióval is!
Az idei rendezvényen ez a 
szenzáció Valter Attila volt, aki 
részt vett velünk az eseményen. 
Miért volt ez óriási dolog? 
Valter Attila történelmet írt 
idén májusban. Ő ugyanis az 
első magyar kerékpáros, aki a a 
Giro d’Italia körversenyen 

KÉKBE ÖLTÖZÖTT!”
Ezeket a szavakat mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője, amikor szeptem-
ber 24-én megérkezett a Mapei Tour de Zalakaros versenyhétvége helyszínére, az idén 
elkészült 3 000 fő befogadására alkalmas, új rendezvényközpontba.

“ZALAKAROS

Fehér Melinda
A Mapei Tour de Zalakaros
partner rendezvény szervezője
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megszerezte az összetett él- 
lovasának járó legendás 
trikót!
Hihetetlen élmény volt 
Attilával találkozni, és látni a 
dedikálás és a közös fény- 
képezkedés alatt a résztvevők 
lelkes figyelmét, tiszteletét a 
magyar győztes felé.
Attila magával hozta A 
TÖRTÉNELMI MEZT is, melyet 
a Mapei Tour de Zalakaros 

színpadán kiállítva meg le- 
hetett tekinteni.

“Óriási dolog, hogy egy ma- 
gyar kerékpáros háromhetes 
körversenyen napokig visel-

hette az összetettben élen 
álló kerékpárosnak járó mezt. 
Erre korábban még sosem 
volt példa, ez sporttörténelmi 
siker! Szerettük volna ennek 
jelentőségét hazánk legna- 
gyobb létszámú országúti 
eseményén még tovább 
erősíteni, és elsősorban a  
gyerekek és a fiatalok felé egy 
követendő példát állítani. 
Nem titkolt célunk az sem, 
hogy az elkövetkező években 
egy nagy nemzetközi sorozat 
egyik állomásává fejlesszük a 
Mapei Tour de Zalakarost, 
ehhez pedig szükségünk van 
sztárokra is. Nagy büszkeség 
nekünk, hogy egy ilyen sikeres 
sportoló elfogadta meghí- 
vásunkat és együtt tölthet- 
tünk vele egy szezonzáró hét-
végét Zalakaroson!” – mondta 
Szilasi László, versenyigazgató.

Azok, akik már pénteken 
átvették a rajtcsomagot, a 
méltán híres Zalakarosi 
Termálfürdőben készülhettek 
a kerékpározásra. Minden 
induló rajtszáma ingyenes 
belépőjegy is volt egyben, így 
vasárnap estig élhettek a 

regenerálódás lehetőségével a 
versenyzők! 
Partnereinknek és kollégá-
inknak idén is extra pro-
gramokat szerveztünk. Szom-
batra megtettük a ha- 
gyományos vip bemelegítő 
túránkat a galamboki Ha- 
lastóhoz.
A központban lévő új Mapei 
VIP Zóna pedig találkozópont-
ként szolgált egész hétvégén, 
ahol bringa szervízzel, frissítők-
kel vártuk a minket meg- 
látogatókat! 
Ha megkérdeznéd, miért 
szeretjük ennyire ezt a rendez-
vényt, azt mondanám, hogy 
azért, mert a Mapei Tour de 
Zalakaros jóval több, mint egy 
kerékpárverseny! Lehet családi 
program, hétvégi megmoz- 
dulás a barátokkal, vagy egy 
igazi megmérettetés a kol- 
légákkal! 
Azokat is várjuk, akik soha 
nem vettek még részt kerék-
páros rendezvényen indu-
lóként. Az esemény nem 
profiknak szól, és ezt a han-
gulatot érdemes átélni. 
Várunk szeretettel 2022-ben!

Valter Attila a maratont
indította idén!

Markovich Béla verseny 
közben

Partnereink és kollégáink a 
teljesítménytúra indulása 
előtti percekben
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Építészet és ami mögötte van  
A minket körülvevő épített 
környezet mindannyiunk szá-
mára mást és mást jelent. 
Különböző szemszögből nézi 
a tervező, a szakember, a 
lakást szépítő édesanya, a 
gyerek, a fiatalok és az idősek. 
Én egy olyan oldalról fognám 
meg, amit nekem jelent. 

PÁRATLAN SZÉPSÉGŰ MAGYAR ÉPÜLETEK

REFERENCIA GRAND PRIX

MAPEI HÍREK - RENDEZVÉNY

A Mapei SpA, az olasz anyacég minden évben meghirdeti 
a legszebb referenciák versenyét a leányvállalatai között, 
a Reference Grand Prix-t. Nem volt ez másként a 2021-es 
évben sem, habár a Covid, mint sok más területen, itt is át-
írta a forgatókönyvet. A 2020-as eredményhirdetés tavaly 
ősszel elmaradt, és ezt idén pótolják a szervezők. Így kerül 
sor a két év összevont díjazására. Nagyon sok országból 
számos pályázat érkezett a versenyre. A Mapei Kft. 2020-
ban 12, idén 16 magyar referencia pályázati anyagát nyúj-
totta be. 

Szakáll Anetta, a Mapei Kft. 
referencia felelősének cikke

“Számomra az 
építészet 

kommunikáció. 
Beszél hozzánk az 

adott 
korról, az adott 
társadalomról, 
az emberekről, 
a szokásokról.”   

BOTANIQ- Turai Kastély, 
terrazzo
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Számomra az építészet kom-
munikáció. Miért gondolom 
így?
Mert szerintem az építészet 
kommunikál az adott korról, 
az adott társadalmi normáról, 
az emberekről, a szokásokról. 
A városképi összhang és mind-
ehhez a közösség kapcsolódá-
sa pedig mindenképpen az 
egyik legfontosabb teremtő 
erő kell, hogy legyen.
Éppen ezért örülök, amikor a 
Mapei Kft. partner lehet a 

műemlékek védelmében, 
például az egyik kiemelkedőn 
szép épület, a Párisi Udvar 
kivitelezésében.
Ezért annyira fontos, hogy ott 
tudunk lenni egy a városképet 
évtizedekre meghatározó épít-
mény, a Puskás Aréna kivi-
telezése során.
Kiemelkedő, amikor egy régi 
álom megvalósul, és létre jön 
egy sok éve tervezett uszoda, 
mint ahogy történt ez a 
Veszprémi Uszoda építésekor. 

Minden épület az életünk 
része.

Megújuló Városliget 
Budapesten 
A Liget Budapest projekt 
kapcsán magas minőségű 
építészeti és építési megol-
dások egész sora valósult meg 
az elmúlt két évben. A régebbi 
Olaf Palme Ház, mai Mil-
lennium Háza fantasztikus ter-
azzo lépcsőjével és Zsolnay 
burkolataival kápráztatja el az 
arra járókat. A Sportliget TNS 
burkolatai a sportolni vágyó 
nagyközönség kedvence lett, 

míg a Múzeum Mélygarázs 
Budapest legszebb mélygaráz-
sa, ami kulturális szempontból 
sem utolsó, hiszen falait a 
Nemzeti Képtár gyűjte- 
ményéből származó alkotások,   
reprodukciói díszítik.

Fürdők országa vagyunk 
A Mapei hidegburkolati meg- 
oldásait számos fürdőkom-
plexum kivitelezése során 
alkalmazták az elmúlt évek-
ben. Ilyen volt a több mint 100 
éves termálfürdő a Pest-
erzsébet Jódos Sós 
Élményfürdő, a Zalakarosi 

Fürdő, a Vadász utcai 
Sportközpont ékszerdoboza, 
vagy a már említett Veszprémi 
Uszoda. 

Várak és kastélyok világában 
Az elmúlt időszakban ren-
geteg vár és kastély újult meg. 
Így került a pályázati anyagok 
közé a Botaniq- Turai Kastély 
és az Óvári vár mesés világa is.   

 

Ismerje meg munkáinkat 
online!

Liget Projekt

Kiadvány 30 év 30 legszebb 
referenciájáról: 

Veszprémi Uszoda, 
medenceburkolás

Óvári vár, hidegburkolás
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KIÁLLÍTÁS - AHOL NEM JÁRTAM

CERSAIE, 2021

MAPEI HÍREK - RENDEZVÉNY

Törékeny világban élünk! 2019-ben még offline módon bóklásztunk a kollegáimmal a  
bologna-i Cersaie kiállításon, vacsoráztunk, ittunk egy sört az olasz barátainkkal, és még 
mit sem sejtettünk a koronavírusról és annak hatásairól. Aztán lerohant bennünket a 
járvány és felforgatta világunkat.  Megmutatta globalizált világunk törékenységét és azt, 
hogy minden mindennel összefügg. Alkalmazkodtunk és elmélyedtünk az online világ 
rejtelmeiben, megtanultuk az online oktatásokat, meetingeket, konferenciákat, vásárlá-
sokat. Igen, szinte mindent lehet online, ugyan a sörözést a barátokkal, azt nem lehet. 
Így történt, hogy 2020-ban Európa legnagyobb burkolati kiállítása a bologna-i Cersaie  
nem nyitotta ki kapuit és mi, a Mapei leányvállalatok dolgozói nem találkoztunk az olasz 
kollegákkal. 

Novák Péter, hideg- és
melegburkolati termékvonal 
felelős írása

2021-ben azonban ismét meg-
nyílt a kiállítás, azonban sem 
az olasz kormány sem a Mapei 
tulajdonosai nem gondolták 
úgy, hogy tömegeket kellene  
meghívni a rendezvényre. 
A javaslat az volt, hogy az láto-
gasson el a kiállításra, akinek 
nagyon fontos, de ha lehet 
országonként legfeljebb egy 
ember.
Így történt, hogy személyesen 
egyedül az ügyvezetőnk, 
Markovich Béla volt jelen a 

Cersaie-on, és mi többiek 
itthonról online követtük az 
eseményeket. Eseményből pe- 
dig volt bőven!
Az olasz kollegák hihetetlen 
profizmussal juttatták el min- 
denkihez  a Mapei mondani-
valóját és a szakmai tartal-
makat. Kristálytiszta kommu-
nikáció, könnyen érthető 
bemutató filmek, és előadások 
adták tudtul a világnak, hogy a 
Mapei csoport nemcsak hogy 
él és fejlődik, hanem egyre 
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erősebben és letisztultabb 
koncepciókkal küzd a fenn- 
tarthatóságot tiszteletben tar- 
tó építésért, és lép be újabb 
piaci területekre.
Bemutatták az új termékeket 
és azokat az új területeket, 
amikkel képesek vagyunk 
segíteni a partnereinket. Így 
történt, hogy ahogy tavaly, úgy 
bár  idén sem jutottam ki a 
kiállításra, mégis talán még 
több információt is kaptam, 
mint korábban, amikor 
személyesen is ott lehettem. 

Nézzük hát, hogy melyek azok 
a fejlesztések, termékek, ame-

lyek a legfontosabbak voltak 
az idei Cersaie-on.

A leginkább kiemelt terület 
egyértelműen a  fugázók vol-
tak, a mindig szem előtt lévő 
design és benne lévő komoly 
műszaki tartalom. A megújult 
Mapei fugázó színválasztéka  
összesen 58 színt fog tartal-
mazni. Ezen belül Európa leg-
népszerűbb fugázója, az 
ULTRACOLOR PLUS 40 szín-
ben lesz elérhető, tehát az 
aktuális burkolati trendek 
színvilágához illeszkedve 12 új 
színnel gazdagodik ez a 
termék.

A KEREAPOXY DESIGN fu- 
gázót is tovább fejlesztették.

A KERAPOXY EASY DESIGN 
könnyedén bedolgozható, 
krémes anyag, amit akár hideg 
vízzel is lemoshat a kivitelező. 
A bedolgozása nem nehezebb 
mint a cementes fugázóknak, 
így, az én reményeim szerint is, 
a kivitelezők még szívesebben 
nyúlnak majd ehhez az anyag-
hoz, kihasználva az epoxik 
extra műszaki tulajdonságait. 
A termék az ULTRACOLOR 
PLUS színeiben és egy további 
átlátszó változatban lesz 
hamarosan elérhető.



22    MK 72. SZÁM/2021

A Mapei elindított egy új ter-
mékkört, ami kiszélesíti a 
hidegburkolatokhoz kínált 
termékek választékát. Ezek az 
anyagok nem építéskémiai 
ragasztók vagy más se- 
gédanyagok, hanem olyan 
termékek, melyek megkönnyí- 
tik a kivitelező munkáját eset-
leg hozzájárulnak a burkolat 
tisztításához, karbantartásá- 
hoz. 
A MAPELEVEL EASY ter-
mékcsalád egy olyan szin-
tezőrendszer, amivel a fal- és 
padlóburkolatok fektetése 
könnyen, gyorsan és precízen 
valósulhat meg, és ezzel 
jelentősen megkönnyíti a 
burkoló szakemberek munká-
ját. Forradalmi újdonság ben-
ne, hogy akár telepítő fogó 
nélkül, kézzel is használható. 
A termékek már elérhetőek az 
itthoni termékkínálatban is.
A MAPELEVEL PEDESTAL ter-
mékcsalád a ma egyre jobban 
terjedő vastag, önhordó 
kerámia és beton lapok 
telepítésének az eszköze. A 
termék sokoldalúan alkal-
mazható, és egyszerűen kiala- 
kíthatóak vele kültéri és 
beltéri bontható álpadló 
megoldások. Segítségével el- 
rejthetők a gépészeti és elek-
tromos vezetékek, illetve 
kiváló megoldás erkélyek, te- 
raszok és egyéb kültéri 
járófelületek gyors burkolá- 
sára.
A kiállításon bemutatták a 
biztonságos és könnyen 
használható tisztítószerek új 
családját, a kimondottan 
hidegburkolatok tisztítására, 
karbantartására, védelmére 
szolgáló ULTRACARE-t. A ter-
mékcsalád 9 tagja felöleli a  
hidegburkolatok teljes élet-
ciklusának összes tisztítási, 
karbantartási fázisát. Találunk 
benne termékeket a frissen 
elkészített burkolat fugázó- 
maradványainak eltávolítására 
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és az esetleges fugázási hibák 
eltüntetésére. Vannak anya-
gok a rendszeres takarításra és 
karbantartásra is. 
Segítségükkel gyakorlatilag 
bármely burkolattisztítási 
igény kielégíthető.
A burkolatok fektetését 
megkönnyítő falpanel a  
MAPEGUARD BOARD a ha- 
gyományos megoldásokhoz, 

pl. az OSB lapokhoz és más 
nehezen burkolható anyagok-
hoz képest, könnyen és biz-
tonságosan alkalmazható épí- 
tőlemez. Az akár sniccerrel is 
vágható terméknek rendkívül 
alacsony a súlya, így könnyű 
cipelni és beépíteni is.
Ezeket a vízszigetelő habosí-
tott paneleket elsősorban 
térelválasztók, álfalak és más 

belsőépítészeti elemek kiala- 
kítására ajánlják, de megold-
ható velük görbe, károsodott/
sérült vakolt falak, valamint 
régi burkolt felületek ki- 
egyenlítése is. Mivel vízállóak, 
fürdőszobákban és más vizes 
helyiségekben is biztonsá- 
gosan alkalmazhatók.
Megújult és még jobbá vált a 
hidegburkolatok ragasztásá- 

hoz való  ULTRALITE ter-
mékcsalád. Voltak festékek, 
anyagok dekorpadlóhoz, ra- 
gasztó vizes helyiségek ta- 
pétázásához, vízszigetelések, 
hőszigetelési segédanyagok 
és még sok minden más.

A kiállítás online formában is 
rendkívül élevezetes és hasz-
nos volt! 
Ötletekben, új anyagokban 
információban most sem 
szenvedtünk hiányt.
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REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS

HOLOTT AZ ÉLET TEREI 
JÖNNEK LÉTRE

Melyik tervező ne játszana el egy uszoda megálmodása során a víz, a fények és a tük-
röződések lehetőségével. A 2021-ben elkészült Gödöllői Uszoda belső terében a fa-
szerkezetű kupola alatt, a normál burkolat nem díszítőjellegű. Egyszerűségénél fogva 
azonban hordozza magán a fények és tükröződések játékát, s ezzel együtt a műszaki és 
használati funkciók mellett komoly szerepe van a belső tér díszítésében.

AZT HINNÉD, HOGY USZODA ÉPÜL

A két ütemben felépített 
Gödöllői Uszoda a városlakók 
örömére 2021. április 28-án 
átadásra kerül. A Gödöllő Város 
Önkormányzata beruházá-
saként megvalósított intéz-
mény generálkivitelezője a 
Grabarics Építőipari Kft. volt.
Az uszoda terveit Jánosi János 

Ybl-díjas építész készítette. Az 
uszoda atmoszférája és formai 
megoldásai összecsengenek a 
történelmi város jelleggel, vala-
mint az épületet körülölelő 
tájjellegzetességekkel. 
Ugyanakkor magán hordozza a 
sportintézményekre jellemző 
egyszerű szigorúságot is.

A központi motívum a belső 
terekben egy a központi tér-
ben kialított 66 méter átmérő-
jű, fa szerkezetű kupola, mely-
nek stílusvilága visszaközön a 
szerkezet íves megoldásaiban 
és az ablakok különleges 
formáiban. Ehhez az organikus 
benyomást keltő stílusvilághoz 
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egy funkcionális elveken létre-
hozott sportintézményi kör-
nyezet csatlakozik. Az abla-
kokon beáradó fények, a 
megvilágítás és azok tükrö- 
ződései a medence víztükrén 
„összecsillogtatják” ezeket az 
egymástól eltérő, mégis szer-
vesülő megoldásokat.

Hidegburkolatok medencé-
ben, medence körüli térben 
és kiszolgáló helyiségekben
A Mapei vonatkozást ter-
mészetesen a hidegburkola-
tok kiépítése képezi. A 
burkolási munkálatokat az AG 
Total Solutions Kft. végezte. 
Feladatuk a medencék, a 
medencék körüli terek, a well-

ness terek, öltözők és a kiszol-
gáló helyiségek burkolatainak 
kiépítése volt, és ehhez a 
Mapei segédanyagokat alkal- 
mazták.

Versenymedence burko-
latának kialakítása
A medence oldalfalának 
vízszigetelése és burkolása 
előtt helyenként szükség volt 
javításra. Ehhez feladathoz 
PRIMER 3296 alapozás után a 
MAPEGROUT 430 habarcsot 
használták a szakemberek. A 
PRIMER 3286 kvalitásaihoz 
hozzátartozik, hogy a 
kiegyenlítés előtt alkalmazva 
elősegíti az aljzat megfelelő 
szilárdságának kialakítását.
A medence alsó síkján nem 

volt szükség kiegyenlítésre, így 
megkezdődhetett a kent víz-
szigetelőrendszer kiépítése. 
Ehhez a szakemberek a 
MAPELASTIC TURBO terméket 
alkalmazták. A vízszigetelés 
folytonosságát a csatla-
kozásokban MAPEBAND 
szalaggal biztosították. A 
ragasztást a medence oldal-
falán KERAFLEX S1 alakváltoz-
tatásra alkalmas ragasz-
tóanyaggal végezték. A 
medence aljához a szakem-
berek a KERAFLEX EASY S1 
ragasztót választották. Ez a 
termék megkönnyíti és 
gördülékenyebbé teszi a 
munkát, hiszen fél folyékony 
ágyas jellege miatt sokkal 
egyszerűbb biztosítani a lapok 
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teljes hátoldali fedettségét. A 
fugázást ULTRACOLOR PLUS 
gyorskötő fugázóanyaggal vé- 
gezték, míg a csatlakozási 
hézagok tömítőanyaga a 
MAPESIL AC volt. 

A medence körül térben és a kiszolgáló helyiségek 
hidegburkolatihoz igencsak hasonló rétegrendeket 
alkalmaztak:
PRIMER G alapozó
ULTRAPLAN ECO 20 kiegyenlítés (ahol a padlón szükség 
volt rá)
MAPELASTIC TURBO vízszigetelés (zuhanyzókban)
MAPEBAND hajlaterősítő szalag
KERAFLEX S1 ragasztóanyag (függőleges felületeken)
KERAFLEX EASY S1 ragasztóanyag (vízszintes 
aljzatokon)
ULTRACOLOR PLUS fugázóanyag

ADATOK
Referencia: Gödöllői Uszoda
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: hidegburkolás, 
vízszigetelés
Helyszín: Gödöllő
Kivitelezés éve: 2020-2021
Beruházó: Gödöllő Város 
Önkormányzata

Generálkivitelező: Grabarics Kft.
Hidegburkolati kivitelező: AG Total 
Solutions Kft.
Mapei partnerkereskedő: AG Total 
Solutions Kft.
Mapei kapcsolattartó: Hugyecsek 
György

Felhasznált Mapei termékek:
Hidegburkolati segédanyagok: 
Primer 3296, Primer G, Ultraplan Eco 
20, Mapelastic Turbo, Keraflex Easy 
S1, Keraflex S1, Ultracolor Plus
Építéskémiai termékek: Mapegrout 
430
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Szolnokon több műemlék- 
épület is felújításra került az 
elmúlt években.
Ilyen a város díszét jelentő 
Szentháromság templom, a 
mellette álló egykori Ferences 
Rendház és a műemlék jellegű 

épület, az egykori vár helyén, a 
19. században épült Magyarok 
Nagyasszonya templom, más 
néven Vártemplom. Ugyancsak 
felújításra került az evangélikus 
templom mellett lévő közössé-
gi térként szolgáló adapterház, 

valamint a református temp- 
lom.
Cikkünkben kettő szolnoki 
épületről lesz szó, melyek 
megújulása során partnereink 
a Mapei megoldásait alkal- 
mazták.

TE MIT GONDOLSZ A 
TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK 

FELÚJÍTÁSÁRÓL?
Az emlékezetünk mi vagyunk

A szolnoki Szentháromság-templom főoltára felett látható egy festmény, amelyen 
István király Máriának ajánlja fel az országot. A templomhoz kapcsolódó felújított feren-
ces rendház jelenleg közösségi tevékenységeknek ad helyet. A Vártemplom a közelben 
álló romos török kori mecset és egy középkori templom köveiből épült a 19. században. 
2019-2021: barokk, klasszicista, empire stílusú műemlékek újultak meg Szolnokon. Olyan 
épületek, amelyek tükröt tartanak a hétköznapi ember számára saját történelméről. Szá-
munkra az emlékeket képező épületek felújítása nagyon fontos. Te mit gondolsz erről?

REFERENCIA - VÍZSZIGETELÉS, FALAZAT JAVÍTÁS, HIDEGBURKOLÁS, TÉRBURKOLÁS
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A barokk stílusú belvárosi 
templom külső homlokzata is 
megújult, valamint a belső ter-
ekben freskók restaurálására, 
és a padok, gyóntatószékek, 
mellékoltárok, a világítás és a 
padló felújítására is sor került. 
Ez utóbbi munkához, kivi-
telező partnerünk, a Bravo-Vill 
13 Kft. a Mapei termékeket 
alkalmazta.

A munkálatok közel 500 
négyzetméteren a templom 
belső terében zajlottak, mely-
nek során 40x40 és 60x60 
centiméteres, világos Jura 

Munkálatok Mapei-jel a szolnoki Belvárosi
Szentháromság-templomban

„Az aljzat új 
rétegrendet és 

padlóburkolatot 
kapott, miközben 

a templomhajóban 
a restaurátorok is 
végezték a falazat 
és a mennyezeti 

freskók felújítását, 
ami a térállvány 
többszöri le- és 

összeszerelésével 
járt, ez nehezítette 

a kivitelezést.”
Tinordi Jenő, 

kivitelező,
Bravo-Vill 13 Kft.

REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS
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Gold mészkőlap burkolat 
került fektetésre a templom 
padlóján.
A kivitelezők első lépésként 
PRIMER G alapozást végeztek, 
mellyel az aljzat biztonságos 
és egyenletes tapadását 
biztosították.
A világos színű, vastag mész-
kőlapokat a középágyas 
KERAFLEX MAXI S1 ragasztó 
rétegébe fektették. A ragasz-
tóanyagot fehér színben alkal-
mazták, hogy a az ne üssön át 
lapokon, s ezzel ne torzítsa a 
burkolat színét. A fugázáshoz 
a gyorskötő ULTRACOLOR 
PLUS fugázóanyagot alkal-
mazták, míg a csatlakozó 
hézagokat a semlegesen 
térhálósodó, s így a ter-
mészetes követ nem károsító 
MAPESIL LM termékkel 
tömítették. 

Te tudod, hogy kik voltak a 
sótisztek a középkorban? 
Igencsak fontos hivatalt 
töltöttek be. A só kitermel-
éséből és kereskedelméből 
származó adóbevétellel fog- 
lalkoztak az állam számára, 
minthogy a sóval kapcsolatos 
tevékenysége állami mono- 
pólium alatt álltak.
A szolnoki Szentháromság 
templom építésének elin- 
dítása egy sótiszt nevéhez 
kötődik. Beszdiszki István 
1724-ben építtetett meg itt 
egy kis kápolnát olyan módon, 
hogy az később templommá 
bővíthető legyen. A tem-
plomépítés el is indult 1736-
ban, s végül utolsó lépésként 
1758-ban a templomtornyot is 
felhúzták. Gondoljunk csak 
bele: 34 év munkájának gyü-
mölcse ez az épület. 

Mennyi erőfeszítés, kitartás 
kellett vajon hozzá? 
Különösen, ha belegondol-
unk, hogy mai végső formáját 
csak a XIX. században érte el.
A középkori épület egy kora-
beli olasz építész, Giovanni 
Battista Carlone tervei alapján 
készült, akinek otthona 1712-
től Eger városa volt, ahol a 
mester Erdődy Gábor püspök 
szolgálatában állt. Rengeteg 
hazai templom, rendház, 
kolostor és világi épület, épít-
mény fűződik a nevéhez. 
Nevét már csak azért is érde-
mes itt is megemlíteni, mivel 
ez a középkor és újkor határán 
élő szakember ugyancsak 
kedvelte az új technikai meg- 
oldásokat, nem csoda, ha 
sikeres és keresett volt a maga 
korában. 

ADATOK
Referencia: Belvárosi Szentháromság 
templom
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: hidegburkolás
Helyszín: Szolnok
Kivitelezés éve: 2019-2020
Beruházó: Váci Egyházmegye
Külső munkálatok generálkivitelező-

je: Generál Kontakt Kft.
Belső munkálatok generálkivitelező-
je: Bravo-Vill 13 Kft.
Restaurátor: Hoffer Andrea
Építész: Ártér Építész Kft.
Hidegburkolati kivitelező: Bravo-Vill 
13 Kft.
Mapei partnerkereskedő: Tüzépker 
Kft., Dunaharaszti

Mapei kapcsolattartó: Lakatos Zsolt

Felhasznált Mapei termékek:
Hidegburkolati termékek: Primer G, 
Keraflex Maxi S1, Ultracolor Plus, 
Mapesil LM
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Liftakna szigetelése talajvíz 
ellen
A MAPEPROOF FBT 
vízszigetelő lemez egyszerűen 
és gyorsan alkalmazható, 

hátoldala nem szőtt polipro-
pilén filc. A rendszer része a 
MAPEPROOF BA TAPE, ami 
egy ragasztószalag, mellyel a 
csatlakozásokat lehet lezárni.

Mapei megoldások az egykori Ferences Rendház 
felújítása során

„Az épület nagyon 
rossz állapotban 

volt, sok előre nem 
látható hibával. 

Az épület műem-
lék védettség 

alatt áll, ezért az 
Örökségvédelmi 
Hivatal minden 
előírásának meg 
kellett felelni.”
Tinordi Jenő, 

Bravo-Vill 13 Kft.

A MAPEPROOF FBT SZIGETELÉSI RENDSZER ELŐNYEI
• A MAPEPROOF FBT szigetelési rendszer tökéletesen 

tapad a beöntött betonhoz és megakadályozza, hogy a 
talajvíz a beton és a szigetelőlemez közé juthasson.
• A rendszer radon elleni szigetelésre is minősített.
• Az átlapolások 100 %-ban vízhatlanok.
• A MAPEPROOF FBT lemezt hidegen kell beépíteni, 

nem igényel sem hőt, sem lángot. A vasalás és beto-
nozás készítése előtt kell elhelyezni, de nem igényel 
külön védőréteg.
• Könnyű beépíteni: A MAPEPROOF FBT lemez rend-

kívül rugalmas és könnyen formázható a kivitelezés 
folyamán, így követi az aljzat formáját és geometriáját.

REFERENCIA - VÍZSZIGETELÉS, FALAZAT JAVÍTÁS, HIDEGBURKOLÁS, TÉRBURKOLÁS
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ADATOK
Referencia: Ferences Rendház
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: vízszigetelés, falazat 
javítás, hidegburkolás, térburkolás
Beruházó Váci Egyházmegye
Kivitelezés éve: 2020-2021
Építész: Ártér Építész Kft.
Generálkivitelező: Bravo-Vill 13. Kft.

Hideguburkolati kivitelező: Bravo-Vill 
13 Kft.
Mapei parnterkereskedő: Tüzépker 
Kft., Dunaharaszti
Mapei kapcsolattartó: Lakatos Zsolt

Felhasznált Mapei termékek:
Vízszigetelés: Mapeproof FBT, 
Mapeproof BA Tape

Falazat javítás: Planitop HDM Maxi, 
Primer G, Mapegrid G120 üvegszövet 
háló
Hidegburkolás: Primer G, Keraflex 
Maxi S1, Utracolor Plus, Mapesil LM, 
Mapesil AC
Térkő burkolás: Mapestone PFS 292, 
Mapestone TFB 60

A liftakna talajvíz elleni 
szigeteléséhez ezt a rendszert 
alkalmazták 85 m2-en, mielőtt 
a betonozást megkezdték.

Repedések javítása a 
falazaton
Falak repedéseinek javítására 
kiválóan alkalmas a PLANITOP 
HDM MAXI cementkötésű, 
magas műgyanta tartalmú 
habarcs, amelynek első 
rétegébe MAPEGRID G120  
hálót ágyaztunk be, amire 
újabb réteget viszünk fel a 
habarcsból.
Az így kialakított megoldás 
erős és tömör, vízzáró, a 
fagyás-olvadás ciklusnak 
ellenálló réteg, mellyel a fala-
zatok repedései tartósan 
javíthatók.
A szakemberek ezt a megol-
dást alkalmazták, hozzávető-
leg 50 m2 felületen a rendház 
falazatainak külső és belső 
oldalán is, ott, ahol repedések 
javítására volt szükség. 

Hidegburkolati munkálatok
Akárcsak a Szentháromság 
templom padlóján, itt is Jura 
mészkőburkolatok kerültek 
fektetésre, elsősorban a fo- 
lyosókon. A meglévő beton 
fogadófelületet előbb PRIMER 
G alapozással látták el, majd 
KERAFLEX MAXI S1 ragasz-
tóágyba fektették a 40x40 
cm-es mészkőlapokat. A 
munkához a KERAFLEX MAXI 
S1 fehér változatát alkalmaz-
ták, hogy a ragasztó színe ne 
üssön át a világos színű ter-
mészetes kőlapokon. A mész-
kőburkolatot fugahézagait 

ULTRACOLOR PLUS-szal 
töltötték ki, a csatlakozási 
hézagokban a semlegesen 
térhálósodó MAPESIL LM 
tömítőanyagot alkalmazták.

Térkőburkolat kivitelezése 
Mapei megoldással
Kültéren egy kisebb terület 
kapott bazalt burkolatot.
A feladathoz a Mapei kültéri 
térburkolati segédanyag 
rendszerét, a MAPESTONE-t 
alkalmazták. A MAPESTONE 
TFB 60 ágyazóhabarcs magas 
nyomószilárdsága és az idő-
járás hatásaival szembeni 

ellenállása miatt kiváló és biz-
tonságos megoldás térkő- 
burkolat fektetéséhez.
Szintén a rendszer része a 
MAPESTONE PFS 2 fugá- 
zóanyag, ami szilárdságának 
köszönhetően nemcsak a 
fagyás-olvadás ciklusokat viseli 
el, de ellenáll a téli sózásnak is, 
és tartós megoldást nyújt.
A szolnoki munkán a kivi-
telezők biztosra mentek, s 
ezért a MAPESTONE rendszert 
alkalmazták a bazalt térkő 
fektetéséhez.
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TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - KREATÍV FELHASZNÁLÁS

A BETON ÚJ ÉLETE
A beton a világon az egyik legtöbbet használt anyag, ami napjainkban már nemcsak 
az utcákon, az építkezéseken található meg, hanem egyre kedveltebb eszköze a lakbe-
rendezésnek is.  Így például a minimal design egyik legfőbb elemeként használják ke-
reskedelmi egységekben, üzletekben, de ugyancsak közkedvelt lakóterekben, aljzaton, 
falon, sőt akár fürdőszobai- konyhai pultként is. Ez a cementbázisú, római kori anyag 
új lehetőségeket nyitott a lakberendezés, a belső építészet számára. Sokoldalúságá-
nak köszönhetően lehetőség nyílt, hogy az ember kifejezze egyéni stílusát a különböző 
színezhető betonfelületek, egyedi formák segítségével, melyeknek csak a tervező fan-
táziája szab határt. A beton időtálló, természetes és természetességet sugall. Hazánk-
ban jelenleg a minimal design-nak megfelelő szürke árnyalatok hódítanak leginkább, 
míg a tengeren túlon épp ennek ellenkezője, a szivárvány minden színében megjelenő 
dekor betonok nyertek teret, logókkal, kéz- és védjegyekkel ellátva. Cikkemben egy új 
technológiát mutatok be, amely kiválóan alkalmazható elengáns pultok, bútorelemek 
létrehozására fürdőszobákban és konyhákban.

Berényi Noémi (Havelka 
BETON ART Kft.) írása

Új betonhatású technológia 
bútorokohoz
Ez a technológia egy méretre 
vágott MDF lapra felglettelt, 
majd megcsiszolt, impregnált 
bevonatot jelent, ami igazán 
költséghatékony az öntött be- 
tonhoz képest.
Mivel a burkolat felhordása 
előtt vízzáró réteget kap a 
felület, még akkor sem kell 
tartanunk a fa szétázásától, ha 
például nem vízálló MDF lapot 
használunk, hanem rétegelt 
lemezt, vagy bútorlapot, illetve 
egyéb hordozót. Ennek a 
cementbázisú anyaggal bur-
kolt „MDF lapos” megoldásnak 
az öntött betonpulttal szem-
ben az előnye, hogy a korpusz-
ra nem nehezül akkora súly, 
könnyű szállítani, vagy épp 
nem kell a helyszínen önteni. 
A betonhatás ugyanakkor 
szinte teljesen, a kopásállósá-
ga, a vegyszerállósága pedig 
pontosan ugyanaz, mint az 
öntött betonnak, mivel az 
impregnáló réteg mindkét 
felületen megegyezik. 
Bármelyik betonpultot is 

választjuk, nagyon dizájnos 
tud lenni egy gránit mosoga-
tóval, de akár fémmel is. A be- 
ton színezhetőségének kö- 
szönhetően pedig akár ugyan- 
olyan színű vagy éppen nagyon 
elütő is tud lenni. 

Megoldás beton hatású 
padló és falfelület kiala- 
kítására konyhában, 
lakóterekben
A padlón választhatunk öntött 
és csiszolt, (UTLRATOP) megol-
dást vagy glettelt felületet 
(ULTRATOP LOFT). 
Az öntéssel készülő megoldás 
akkor alkalmas, ha még a 
küszöbök, ajtók nincsenek 
betéve, vagy sok helyünk van, 
mivel legalább 1-1,5 cm-ben 
érdemes önteni ezt az ön- 
terülő anyagot. Így viszonylag 
homogénebb, inkább ipari 
stílusú látványt érünk el. 
Hátránya, hogy egy kevésbé 
felkészült szakember esetén 
nagyon nagy a hibázási 
lehetőség, és kevésbé javítható. 
A leginkább dekoratív felületet 
a glettelt megoldás adja. A 
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glettelt beton felület alkalmas 
már kész felületek „újjá-
varázsolására”, mivel mind-
össze néhány mm vastagságú, 
illetve akár jó állapotú járó-
lapra, greslapra, meglévő 
felületre is rá lehet húzni.
A glettelt felület hátránya, 
hogy ha maga az aljzat 
egyenetlen, a szép felület 
elérése érdekében néhány 
mm aljzatkiegyenlítésre is 
szükség van.
A beton hatású felületek 
előnye a konyhában, hogy 
nagyon design-os és rendkívül 
jól takarítható, valamint 
ellenáll a baktériumoknak, 
penésznek és a gombáknak 
egyaránt.
Falakon csak a glettelt meg- 
oldást választhatjuk.

A bemutatott lehetőségeknek 
köszönhetően konyhák és más 
lakóterek padlóin, falain, sőt 

bútor felületeken is olyan 
arculat alakítható ki, amivel 
valóban egyedivé, széppé és 

elegánssá varázsolhatjuk a 
tereket. Csak a képzelet szab 
határt a látványnak!

Az öntött betonnak nagyon jó alátámasztás kell, 
már-már mérnöki tervezés szükséges hozzá. A 
bemutatott konyhapultok kiala- 
kításához MDF lapokat használtak, és azokra 
ULTRATOP LOFT burkolat került.
A kialakítás során a következő rétegrendi sorren-
det alkalmazzák:

1. Alapozás (PRIMER SN+QUARZO homokszórás   
         vagy ECO PRIM GRIP)

2. Csiszolás
3. Egy réteg ULTRATOP LOFT F
4. Csiszolás, alapozás
5. ULTRATOP LOFT W
6. Csiszolás, alapozás
7. MAPEFLOOR FINISH 52 W
8. MAPEFLLOOR FINISH 58 W
9. MAPELUX OPACA vagy MAPELUX LUCIDA
10. Ha az igénybevétel miatt vastag záróréteg 

 szükséges, akkor MAPEFLOOR FINISH 50N
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OTTHONUNK AZ UTCA
Az utóbbi években falvak, 
városok terei, utcái, parkjai újul- 
tak és újulnak meg, és az 
emberek örömmel veszik 
birtokba ezeket a nyilvános 
szabadtéri „lakótereket”.
Győr sem kivétel. Egy kis ékszer 
a Nefelejcs köz, melynek 
megújulása élettel töltötte 
meg a megyeszékhely köz-
pontját. A Rómer Ház melletti 
tér elsősorban az ifjúság buli-
helyéül szolgálhat koncertek-
kel, filmvetítésekkel, a naper-
nyők alatt üldögélve, 
beszélgetve.
A tér felújítása során 863 
négyzetméteren újult meg a 
térburkolat, melynek kialakítá-
sa során az akadálymentesítés-
re is odafigyeltek a tervezők és 
kivitelezők. A 200 milliós 
beruházás során valóságos 

rendezvénytér valósult meg, 
ahová érdemes ellátogatni, 
érdemes figyelni a helyi 
programkínálatot.
A térburkolat kialakításához a 
Mapei segítségét vette igény-
be a szakipari kivitelező, a 
győrújfalui székhelyű Mozaik-
Classic Kft.
850 négyzetméteren dolgoz-
tak Mapei megoldásokkal a 
kivitelező mesterek. Fűrészelt, 
bontott bazalt kockakővel 
burkoltak, a rasztersávokat 
pedig középszürke gránit 
burkolólapokból alakították ki 
60-as sorszélességgel.  
Az ágyazóréteg a MAPESTONE 
TFB 60 magas 
nyomószilárdságú, előkevert 
ágyazóhabarcs volt, melyből 
földnedves habarcsot 
készítettek. Ezt az anyagot 

terítették szét a mesterek a 
burkolandó felületen és bele-
helyezték a kockaköveket. 
Vizezés után ledöngölték a 
köveket és bevizezték a 
fugahézagokat. Majd 
MAPESTONE PFS 2 előkevert, 
nagy szilárdságú sózásnak és 
fagyás-olvadási ciklusoknak jól 
ellenálló fugázóhabarcsot víz-
zel kevertek el és a kapott híg 
anyagot szétterítették a 
felületen, majd a felesleges 
fugázóanyagot vízzel 
lemosták. 
A falburkolatok KERAFLEX S1 
ragasztóval kerültek felragasz-
tásra. A fugahézagokat 
KERACOLOR GG-vel töltötték 
ki. A dilatációs hézagok 
tömítését MAPEFLEX PU 45 
hézagkitöltővel végezték.

ADATOK
Referencia: Nefelejcs köz infrastruk-
turális fejlesztése
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: burkolatépítés
Helyszín: Győr 
Kivitelezés éve: 2020-2021 
Tulajdonos: Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Generálkivitelező: Pool Inert Kft. 
Szakipari feladatok kivitelezője: 
Mozaik-Classic Kft. Tervező: Marácz 
Péter 
Mapei partnerkereskedő: Mo-
zaik-Classic Kft.

Felhasznált Mapei termékek:
Térkőburkolati segédanyagok:
Mapestone TFB 60, Mapestone PFS 2 

Hidegburkolati segédanyagok:
Keraflex S1, Keracolor GG, Mapeflex 
PU 45
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A VÍZFELVERŐDÉS ÉS A 
VÍZEN FUTÁS VESZÉLYÉNEK 

MÉRSÉKLÉSE A MAPEI 
SZERKEZETI SZÁLAINAK 

SEGÍTSÉGÉVEL

Az elmúlt években számos fontos intézkedés történt a nedves útfelületeken bekövet-
kező balesetek megelőzése, illetve számának csökkentése érdekében. Mivel az A14-es 
autópálya több helyen is magasan fekvő területeket keresztez, útfelületét 82 száza-
lékban szivárgó kopóréteggel látták el. Máskülönben az efféle hegyvidéki szakaszok 
telente a jegesedés miatt könnyen csúszóssá és balesetveszélyessé válnának. Az át-
eresztő pályaszerkezetek egyrészt csökkentik a vízfelverődést, amivel jobb láthatóságot 
biztosítanak, másrészt a felúszás (aquaplaning) kialakulásának esélyét is számottevően 
mérséklik. Az áteresztő aszfalt kopórétegek bitumenes keverékeinek fontos összetevői 
a különféle szerkezeti szálak. A jelentős mennyiségű követ és csak igen kevés homokot 
tartalmazó bitumenkeverékben ugyanis ezek akadályozzák meg a kötőanyag elszivár-
gását, és fokozzák az átlagosnál nagyobb adalékanyag szemcsék közötti tapadást. E 
mikroszálak lehetnek cellulózból, üvegből, akrilnitril polimerből és – ritkán – szénből is.

A14-ES AUTÓPÁLYA
Bologna–Taranto (Olaszország)

Az aszfalt pályaszerkezet 
cseréje
Az itt bemutatott projekt 
keretében a kivitelezők az A14-
es autópálya 155+900 és 
170+400 pályakilométer közötti 
szakaszán cserélték ki az asz-
faltból készült útfelületet az 
Autostrade SpA olasz infras-
truktúra-üzemeltető vállalat 
megbízásából.

A munkálatok a régi aszfalt 
kopó-, kötő- és felső alapréteg 
lemarásával kezdődtek, majd a 
rétegek azonos sorrendben 
történő újraterítésével foly-
tatódtak – azzal a különbség-
gel, hogy az új kopóréteg már 
szivárgó bitumenes keverékből 
készült. A lecserélt útfelület 
teljes vastagsága 24 centiméter, 
amiből a felső áteresztő 

Adalékanyag 950 kg

Bitumen 50 kg

Szerkezeti 
szálak

2,85 kg (= az 
aggregátum 
tömegének 
0,3%-a)

REFERENCIA - BITUMENES ANYAGÚ BEVONAT
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kopóréteg 4 centimétert tesz 
ki.
A kopóréteghez használt bitu-
menes keverék összetételét az 
alábbi táblázat szemlélteti (a 
megadott mennyiségek 1000 
kilogramm keverékre vonat- 
koznak):
A keverék megfelelt a tender-
dokumentációban megfogal-
mazott, az áteresztő kopóréteg 
kialakításához felhasznált bitu-
menes keverékkel és annak 
hézagtartalmával szemben 
támasztott műszaki követelmé- 
nyeknek.

Cellulóz és üveg szerkezeti 
szálak a Mapei-től
A kivitelezők a Mapei a 
MAPEFIBRE FPV szintetikus 
polimereket tartalmazó, bitu-
menes keverékekhez adagol-
ható üveg–cellulóz szerkezeti 
szálak segítségével alakították 
ki az útfelület áteresztő aszfalt 
kopórétegét, amely így a 
műszaki előírásban megadott 
hézagtartalommal bírt. 
A MAPEFIBRE FPV szerkezeti 
szálak használatát elsősorban 
az áteresztő bitumenes kev-
erékekre jellemző egyenetlen 
szemcseméret-megoszlás in- 
dokolta. 

A MAPEFIBRE FPV ugyanis az 
aggregátumszemcséket össze-
tapasztva elősegíti a kereszt-
kötések kialakulását a bitu-
menes keverékben.
A cellulóz szálakban lévő 
polimerek egyúttal a bitumen 
képlékenységét is javítják, miál-
tal a bitumenes keverék köny- 
nyebben bedolgozhatóvá válik, 
és később a gépjárműforga-
lomból adódó fizikai terhelés 
hatására sem deformálódik.
A szerkezeti szálak további fon-
tos feladata, hogy megakadá- 
lyozzák a bitumen elszivárgását 
a nagy hézagtartalmú kopó- 
rétegből.
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ADATOK
Referencia: A14-es autópálya
Helyszín: Bologna–Taranto 
(Olaszország)
Felújítás éve: 2020 
A Mapei termékekkel végzett 
kivitelezés éve: 2020 
Mapei termékekkel végzett 

munkálatok: aszfalt útburkolatok 
cseréje
Megrendelő: Autostrade per l’Italia 
SpA 
Tervező: Autostrade SpA 
Szakipari kivitelező: F.lli Pesaresi 
Giuseppe SpA
Mapei kapcsolattartó: Francesco 

Cerutti, Francesco Giudici és Gilberto 
Del Zoppo, Mapei SpA (Olaszország) 

Felhasznált Mapei termékek 
Szerkezeti szálak aszfalt útburkola-
tokhoz: Mapefibre FPV 

Bizonyos különleges köve-
telmények – például a Milano 
Serravalle–Milano Tangenziali 
útkezelő társaság által az 
észak-olaszországi autópá-
lyákra vonatkoztatott előírás – 
szerint az útburkolatokhoz 
használt aszfaltkeverékek 
kötőanyag-lefolyása nem ha- 
ladhatja meg a 0,2%-ot (EN 

12697-18, Schellenberg mérési 
módszer).
A kivitelező szakembereknek a 
MAPEFIBRE FPV segítségével 
sikerült az előírásokat maradék-
talanul teljesítő nyomószi- 
lárdsággal rendelkező, kellően 
viszkózus, de alacsony 
kötőanyag-lefolyású keveréket 
kialakítaniuk. A MAPEFIBRE 

FPV szerkezeti szálak nemcsak 
az aszfaltkeverékek Marshall-
stabilitását és - folyóssági 
értékét, de merevségi modu-
lusát is megnövelik.
Az aszfaltkeverékhez adaléko-
landó MAPEFIBRE FPV az 
adalékanyag tömegéhez vi- 
szonyított mennyisége jel-
lemzően 0,3% és 0,6% között 
változik. Ettől a mennyiségtől 
azonban el lehet térni, ameny- 
nyiben az aszfalt próbatesten 
elvégzett laboratóriumi vizs-
gálat eredménye szerint erre 
szükség van. 

MAPEFIBRE FPV
Szerkezeti üveg–cellulóz szálak szintetikus polimerekkel 
aszfalt útburkolatokhoz. 

Az autópályák pályaszer-
kezetének burkolatalap-
ja általában valamilyen 
szemcsés alapréteg vagy 
soványbeton, amelyre egy 
aszfalt felső alapréteget, 
egy aszfalt kötőréteget és 
egy 18–20%-os hézagtar-
talmú aszfalt kopóréteget 
terítenek. Az áteresztő 
aszfalt kopórétegre hulló 
csapadék az üregeken 
keresztül leszivárog a 
mélyebb rétegekbe, ahon-
nan a lejtősen kiképzett 
burkolatalap oldalirány-
ban elvezeti.
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BITUMENES VÍZSZI-
GETELÉS TÉLEN

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - VÍZSZIGETELÉS

Az építőipar pörög, általános a munkaerőhiány, hónapo-
kat kell várni egy-egy jó kivitelezőre, így természetes, hogy 
minden rendelkezésre álló időt ki akarunk használni. De 
itt a hideg idő! Mikor mivel és hogyan dolgozhatunk?Fábián Zoltán, okleveles 

építőmérnök

Az iskolapadban is megtanul-
tuk, hogy a cementes anyagok 
kötése +5°C alatt gyakorlatilag 
megáll. A Mapei Krónikában is 
többször foglalkoztunk már 
cementes anyagok, ragasztók, 
fugázók, betonjavító anyagok 
bedolgozahatóságával hideg 
idő esetén. Ráadásul ezen ter-
mékeknél a termékismertetők 
is elég egyértelműen megadják 
a lehetséges bedolgozhatósági 
hőmérséklettartományt. De mi 
a helyzet a bitumenes anya- 
gokkal? 
Ezekre vonatkozóan sajnos vagy 
inkább szerencsére nincs 
általános szabály.

Bitumenes lemezes 
vízszigetelések
Ahogyan közismert, a bitu-
menes lemez alapját adó keve-

rékhez használt elsődleges 
polimertől (APP-ataktikus poli-
propilén vagy SBS-sztirol-
butadién-sztirol) függően kiváló 
termékekhez lehet jutni, amely-
ek azonban egymástól élesen 
eltérő tulajdonságokkal ren-
delkeznek. Hideg időben, 
novembertől áprilisig történő 
felhasználás esetén egyér-
telműen kedvezőbb az SBS 
modifikált bitumenes lemezek 
használata, mint például kínála-
tunkban a FLEXO S6 PREMIUM. 
A lemezek közötti választáshoz 
támpontot adhat a lemez 
hideghajlíthatósági értéke, me- 
lyet minden termék ismertető-
jében megtalálunk. Elméletileg 
ez akár -25°C is lehet egy SBS 
modifikálású lemez esetében. 
De vigyázzunk! A hidegha-
jlíthatósági érték nem azonos a 

bedolgozhatósági hőmérséklet-
tel, hanem az EN 1109 szabvány 
szerinti vizsgálat eredménye. 
Természetesen az alacsonyabb 
hideghajlíthatósági értékkel 
rendelkező termékekkel dol- 
gozhatunk alacsonyabb hő- 
mérsékleten, de a két érték 
nem azonos, sőt nincs is egyér-
telmű érték a bedolgozhatósági 
hőmérsékletre. Kivitelezőtől 
függ, hogy milyen körülmények 
között vállalja még a munka-
végzést. Minél hidegebb az idő, 
annál alaposabb előkészülete-
ket, óvatosabb munkát igényel 
a kivitelezés, és annál nagyobb 
a valószínűsége, hogy minden 
óvintézkedés ellenére meg-
reped a lemez a fektetés, 
kiterítés során. A gyakorlatban 
-5°C alatt egyáltalán nem ajánl-
ható semmilyen bitumenes 
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lemez fektetése, és még +5°C 
esetében is meg kell tenni a téli 
rutint, azaz, hogy a tekercseket 
ki kell lazítani, és lánggal 
lehetőség szerint át kell 
melegíteni.  A felület előzetes 
kellősítése tekintetében, bár 
mind a vizesbázisú Idroprimer, 
mind az oldószeres Polyprimer 
bedolgozhatósági minimum 
hőmérséklete +5°C, egyér-
telműen az oldószeres termék 
használatát javasoljuk a 
jelentősen gyorsabb száradása 
miatt.   
Ha a kérdéskört leszűkítjük 
alépítmények vízszigetelésére, 
akkor más termékeket is meg 
kell vizsgálnunk a megszokott 
modifikált bitumenes lemezek 
mellet. Cégünk kínálatában 
újdonság az öntapadó 
vízszigetelő lemezeket, illetve 
azok kellősítőit tartalmazó 
MAPETHENE termékcsalád, 
melyben kétféle öntapadó le- 
mez található, a MAPETHENE 
HT és a MAPETHENE LT.
A betűjelölés a termékek nev-
einek végén a javasolt bedolgo-
zási hőmérséklettartmányra 
utalnak, azaz HT, mint high 
temperature, azaz magas 
hőmérséklet, és LT, mint low 
temparature, mint alacsony 
hőmérséklet.
Az előzetesen MAPETHENE 

PRIMER W-vel alapozott 
felületen a MAPETHENE LT 
lemezzel akár -5°C hőmér-
sékleten is dolgozhatunk, és 
nincs szükség lánggal történő 
előmelegítésre sem. Amire 
viszont figyeljünk, hogy az 
elkészült szigetelés mellé a 
mechanikai védelmet és 
megtámasztást, például a 
POLYFOND KIT DRAIN lemez 
elhelyezését, és a földvissza-
töltést, minél hamarabb ké- 
szítsük el.

Bitumenes 
bevonatszigetelések
Bitumenes bevonatszigetelé- 
sek esetében hasonlóan a 
legtöbb, például cementes ter-
mékhez is, a termékismertetők 
egyértelműen megadják a mi- 
nimális bedolgozhatósági 
hőmérsékletet, mely minden 
termék esetében +5°C a 
PLASTIMUL termékcsaládban. 
A megadott hőmérséklet ter-
mészetesen nem csak a levegő 
hőmérsékletére vonatkozik, 
hanem az alapfelületre és a 
bedolgozandó anyagra is, és 
nem csak a munkavégzés ide-
jére, hanem az anyag kötési ide-
jére is.
Bár látszólag azonos a minimá-
lis bedolgozási hőmérsék-let, az 
anyagok jellege és viselkedése 

szerint egyértelműen ki lehet 
választani, mely termékek prak-
tikusabbak alacsony hőmér-
sékleten. Mivel az egykompo- 
nensű termékek egyszerűen 
vízvesztéssel, száradással köt-
nek, így ezeknek a termékeknek 
a kötése nagyon lelassul hideg 
vagy párás, nedves idő esetén. 
Természetesen a kötésidő a két 
komponensű termékek eseté-
ben is hosszabb alacsony 
hőmérsékleten, mégis a két-
komponensű termékek, mivel a 
bitumenes masszához egy 
cementes port keverünk, sokkal 
megbízhatóbban és gyorsab-
ban kötnek kedvezőtlen idő-
járási körülmények között is. 
Továbbá, amennyiben lehe-
tőség van rá, úgy ezeknek a ter-
mékeknek a bedolgozásakor is 
élhetünk további intézkedések-
kel, mint ideiglenes sátor építés 
a munkaterület fölé és a terület 
melegítése, fűtése, az anyagok 
fűtött helyen tárolása, stb., de a 
megadott bedolgozási hőmér-
séklet   tartományokat minden-
féleképpen tartsuk be.   
Láthatjuk, hogy bitumenes 
vízszigetelések terén is érde-
mes felkészülni a hideg időre. 
Van választási lehetőség, éljünk 
vele!
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Hogy látod, milyen kép él az 
emberekben az építőipari 
szakmunkáról?
Úgy gondolom, hogy mos-
tanában kicsit sötét kép él az 
emberekben az építőiparról. 
Holott az építőiparban dol- 
gozni a nehézségek mellett is 
érdekes és kihívást jelentő 
feladat.  Szerencsére nagyon 
sok családban a szakmavá- 
lasztás a családi tradíciók 
mentén dől el. A fiatalok azt 
választják, ami a szüleik, sőt a 
nagyszüleik hivatása volt. 
Azoknak pedig, akik nem lát-
tak otthoni mintát, vonzó 
lehet a szakmaválasztás 
során, hogy az építésbe bele 
lehet vinni a kreativitást. Ha 
valaki olyan alkat, hogy az 
építés nehezebb körülményei 
ellenére is érdekli az alkotás, 
akkor megtalálja a munka 
szépségét az építésben. Szá-
mos olyan szakembert isme-
rek, akik ilyenek, és akik 

rendívül kíváncsiak  a szakma 
legmélyebb rejtelmeire, kere-
sik a kihívásokat, s olyan fela-
datokat vállalnak, amelyek 
magukban hordozzák a szak-
ma szépségét. Szerintem ez 
mindig megmarad.

Hathat-e a szakmaválasztás-
ra az építőipar és az építés 
technológiai fejlődése? 
Egyáltalán, hogy látod, 
hogyan változik az 
építőipar?
Hogyan változik az építőipar, 
egyáltalán a fejlődés hoz-e 
változást a kétkezi építés te- 
rületén? Igen, teljesen biztos. 
Ennek szerintem a küszöbén 
vagyunk. Megjelent jó pár új 
technológia, ami évekkel ez- 
előtt kísérleti tecnológiának 
számított, s ma már alkalma-
zott korszerű technológiaként 
van jelen a piacokon. Az 
építés technológiának négy 
fejlődési szakasza van. Először 

egy technológia a kísérleti 
szakaszba kerül, ekkor még 
nem ismerjük az alkal-
mazhatóságát az építésben, 
iparban, de már létezik; a 
kutatás, kísérletezés fázisában 
van. Ezt követően korszerű 
technológiává válik, s ekkor 
már alkalmazott technológia, 
s az adott kor legmagasabb 
színvonalát képviseli. Az idők 
során pedig hagyományos, 
bevált technológiává alakul. 
Végül a negyedik kategória a 
történeti technológia, amikor 
azt a gyártás, az építés már 
nem használja, de az ered-
ményei körbe vesznek min-
ket, és az épített örökség 
helyreállításánál még szük-
ség lehet rájuk. Az építésben 
jelenleg  is tanúi lehetünk 
annak, ahogy számos kísérleti 
technológia korszerűvé válik, 
és elindul ezek alkalmazása.

RENDKÍVÜLI 
LEHETŐSÉGEKET 
REJTENEK AZ 
ÉPÍTŐIPARI 
SZAKMÁK

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - INTERJÚ

Interjú, Dr Vidovszky István,
okleveles építészmérnökkel, 
a BME Építéstechnológia és 
építésmenedzsment Tanszék 
docensével
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Ugyanakkor az építésben, az 
építési feladattól függően 
mindegyik technológia 
ismerete és alkalmazása 
kihívást jelenthet. Így van?
Természetesen. Mindegyik ki- 
hívást jelent. Az azonban tény, 
hogy az oktatásban leginkább 
a hagyományos és a korszerű 
technológiák vannak jelen. 
A kísérleti technológiákról, 
valamint a történeti technoló- 
giákról speciális, az alap szak-
képzésre épülő oktatásokon 
lehet tanulni, Magyarországon 
egyelőre ritkábban..

Miben nyilvánul meg jelenleg 
a kísérleti technológia 
korszerűvé válása az építés 
területén?
Én úgy látom, hogy ez a 
fejlődés jelenleg elsősorban az 
építési eszközök fejlődését 
jelenti, ilyenek például az 
építőipar által használt robo-
tizált és automatizált esz-

közök. Mindez nem azt jelenti, 
hogy az emberek nem fognak 
benne dolgozni, és mindent a 
robotok végeznek majd. 
Véleményem szerint a 
korszerű eszközök és az ember 
együtt lesznek jelen a jövő 
építési feladataiban. Jó példa 
erre a exoszkeleton szerkezet. 
Alkalmazása során a nagyobb 
súlyt a gép mozgatja, de az 
elemek helyére illesztését az 
ember végzi. Tehát lesznek  és 
már léteznek is olyan meg- 
oldások, amikor egy robotkar 
szerkezet segíti az építő 
embert. Az emberrel együtt 
dolgozó robot, a kobot, vagyis 
a kooperatív robot. Az auto- 
matizálás egy nagyon erős 
fejlesztési irány, és nem csu-
pán a gyártásban. Az építés-
ben is. érintheti a kőműves és 
ács szakmákat, de nagyobb 
burkolati elemek esetén, akár 
a burkoló szakmát is.

Van-e olyan korszerű tech-
nológiai vívmány, amit már 
alkalmaznak és nem az 
építési eszközöket érinti?
Hogyne, az építési elemek 
3D-s nyomtatása, ami egyes 
esetekben előregyártást  is je- 
lenthet. Itthon házat még 
nem építettek ezzel a tech-
nológiával, de létezik olyan 
cég, amely vásárolt beton- 
nyomtatót, és közműelemeket 
készít vele. Az építőiparban az 
előregyártás során ezidáig 
meghatározó volt a tömeg-
gyártás. A 3D-s nyomtatással 
esetleg ennek a kényszere is 
oldódni fog, hiszen ez a tech-
nológia lehetővé teszi egyedi 
darabok létrehozását az elő-
regyártás során is. Persze szük- 
ség van  a  megfelelő anyag fej- 
lesztésre, valamint arra, hogy a 
készítés módja is szabványosí-
tott  legyen. Ezek a szabványok 
már léteznek a jól bevált tech-
nológiáknál, például a monolit 

A Mapei Kft. célja, hogy partnerei a leg-
korszerűbb technológiákhoz férjenek hozzá

Az idei Szakember Találkozón a résztvevők többek között a mérés és ellenőrzés 
eszközeinek területén is számos újdonsággal ismerkedhettek. 
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vasbeton szerkezeti elemek  
létrehozásában.

Hogyan hathatnak a korszerű 
technológiák a hagyományos 
építési szakmákra?
A hagyományos szakmák  
feladatvégzésében az egyik 
nehézség a monotonitás. Ez 
szerintem meg fog törni.  
A klasszikus szakmák határai 
fel fognak oldódni, hiszen az 
eszközök használata már más, 
új ismereteket igényel. Min-
denki, aki az építést választja, 
ilyen érdekességekkel és egy-
ben kihívásokkal áll majd 
szemben. A monoton felada-
tokat elsősorban a gépek fog-
ják végezni, ahogy ez a gyártás 
során már látható is. Vi- 
lágszerte arról beszélnek, hogy 
kevés az építőipari munkás, s 
azt gondolom, hogy a tech-
nológiák fejlődése, valamint a 
szakemberhiány fokozódása 
idővel összeér majd.

Ha az építőipar összes 
szereplőjét nézzük, kiket 
érintenek a korszerű tech-
nológiák elsősorban?
Ezek a technológiák elsősor-

ban és először az építész fela-
datok területén jelennek meg, 
s fokozatosan terjednek szét 
az építés különböző szerep-
lőinek rétegeiben a megol- 
dandó feladatoktól függően.  
A változás először globális, és 
véleményem szerint Magyar-
országra az eddigi fejlődések 
megjelenéséhez hasonlóan 
fog megérkezni. Azaz először 
szinte észre sem vesszük, 
aztán eltelik egy-két év, és 
hirtelen feltűnik, hogy ugyan- 
azokkal a technológiákkal 
dolgozunk, mint a fejlettebb 
országok. Egyre jobban kö- 
zelítünk azokhoz az országok-
hoz, akikkel azonos geopoliti-
kai helyzetben vagyunk, de  
akiktől a történelmünk folytán 
mesterségesen el voltunk vá- 
lasztva. A különbségek folya- 
matosan csökkennek, de a 
drasztikusabb változások na- 
gyobb lépésekben csökkentik 
ezeket a különbségeket.

Kifejtenéd ezt a folyamatot?
A korszerű technológiák meg-
jelenése területén először a 
globális tendenciákat tudjuk 
vizsgálni. Ezeket a lokális 
fejlődés követi. A világnak van-

nak fejlettebb régiói, s vannak 
követő, fejletlenebb régiók. Ezt 
nem feltétlen országonként 
kell nézni, hiszen a nyugat- 
európai országok kevésbé 
fejlett területei hasonló hely- 
zetben vannak, mint Magyar-
ország. Tehát nem a mester- 
séges határok a jellemzőek, a 
fejlődésbeli  különbségeket a 
gazdasági lehetőségek hatá-
rozzák meg. Itthon a magas 
finanszírozású projekteknél 
megjelennek az új, innovatív 
technológiák. Ilyenek például 
a Liget projekt épületei, vagy a 
MOL Székház. A Néprajzi 
Múzeumnál olyan homlokzat-
burkolat készült, melynek 
technológiáját az autóiparból 
vették át. Olyan burkolati ele-
meket építettek be, amire 
máshol a világon nincs is pél-
da. Tehát, ha a finanszírozás 
megengedi, akkor megjelen-
nek a fejlett, innovatív megol-
dások a követő országokban is. 
Természetesen ennek oka az 
építészeti koncepció is lehet. 
Erre példa a Magyar Zeneháza 
építése során alkalmazott le- 
veles  felület,  amiből álmeny-
nyezet épült. Az újdonságok 
ezeken a projekteken elsősor-

A Szakember Találkozón résztvevő és a Szakember 
Közösséget támogató partnercégek járulnak hozzá ahhoz, 
hogy a kivitelezők a kézi szerszámok és eszközök közül is a 
legkorszerűbbeket választhassák. 

Támogatjuk a különböző 
munkafolyamatok gépesí-
tését, akár ott is, ahol ez 
még újdonságot jelent.
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ban a lakatos szakmát és a 
szárazépítést érintették.

Mit tudunk mondani a 
kísérleti szakaszban lévő új 
technológiákról? Milyen 
dolgok kopogtatnak a 
küszöb előtt?
Kísérleti szakaszban sok új 
technológia van. Utoljára egy 
speciális formájú fa ácsszer-
kezetet készítettek robotokkal. 
Vagy ott vannak az építés 
menedzsmentjét érintő új- 
donságok. A távol-keleti épít-
kezésekre jellemző, hogy előáll 
egy helyzet, amire automa-
tizált megoldást találnak. Az 
automatizálás nagyobb pre-
cizitást hoz magával, egyúttal 
az ilyen feladatok esetén, az 
idő is egy meghatározó pa- 
raméter. Ha megjelenik egy 
szükséglet, ami megnyitja a 
kaput a drága kísérleti tech-
nológia előtt, az azonnal 
korszerű technológiaként je- 
lenhet meg egy-egy kiemelt, 
magas finanszírozású épít-
kezésen. Mindenképp akkor 
jelenik meg egy-egy ilyen 
technológia, ha megéri azt 
megfizetni. Az építés egy 
racionális világ. Alapvetően a 

kísérleti technológia beve-
zetését, ennek sebességét az 
építésbe a költségek hatá-
rozzák meg, a ráfordítást 
pedig a szükségletek. S ez 
egészen addig így lesz, amíg 
egy technológia olcsóbbá 
nem tud válni.

Neked melyek a kedvenc 
témáid ezekben a 
kérdésekben?
Fiatal oktató korom óta a 
különleges építési techno- 
lógiákkal foglalkozom. Ennek 
egyik szegmense a történeti 
technológiák, a másik az 
automatizált technológiák. Az 
építőipari innováció, mindig is 
érdekelt. A közvetlen tanít-
ványaim TDK-s munkáiban 
leginkább ilyen jellegű témák 
vannak jelen, például volt aki a 
3D-s nyomtatással foglalko-
zott.  Mindenképp igaz, hogy 
ezek a témák összekapcsolód-
nak, és túlmutatnak az ál- 
talános rutinokon, ami az 
építőipar adott szakaszára jel-
lemző, hiszen mindig valami 
egyedi megoldást, egyedi 
anyag- és szerszámhasznála-
tot jelentenek.

Miért nem tanítják ezeket a 
szakipari képzésekben?
Úgy érted, középiskolában? 
Azt gondolom, hogy azért, 
mert ahhoz, hogy az 
innovációkkal, az új tech-
nológiákkal valaki bánni tud-
jon, hogy értse őket, hogy 
alkalmazni tudja őket, elsősor-
ban jó alapokkal kell ren-
delkeznie. Ezért a hagyo- 
mányos technológiák alapos 
elsajátítása rendkívül fontos. S 
ha ez megvan, akkor a korszerű 
és történeti technológiák 
tanulmányozására speciális 
képzések nyújtanak lehető-
séget, sajnos egyelőre kül-
földön. Ausztriában történeti 
vakolásokat lehet tanulni Bécs 
közelében. Franciaországban 
a Compagnon iskolában a ha- 
gyományos technológiákat le- 
het a legmagasabb fokon 
elsajátítani, de ugyancsak tar-
talma az ottani oktatásnak a 
kísérleti, a korszerű és a 
történeti technológiák. Ezek a 
magas szintű ismeretek 
kényszerűen rá kell épüljenek 
a hagyományos ismeret- 
anyagra. A távlatok adot- 
tak, de a tanulást az elején kell 
kezdeni.

A Szakember Találkozón számos partnercég ismertette az 
aktuális újdonságait a szakemberekkel bemutatók és 
előadások keretében.

A gyors és azonnal szilárduló 
vízszigetelés gépi felvitele a 
Mapei fejlesztések 
eredménye.
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?HOGYAN LEHET 
KÖNNYŰ AZ 
ARCHICAD 

ALKALMAZÁSA 
A MAPEI 

RÉTEGRENDEK 
TERVEZÉSEKOR?

POZSGAI SZILÁRD, A 
MAPEI KFT. MÉRNÖK 

MENEDZSERÉNEK ÍRÁSA 
VÁLASZ A KÉRDÉSRE

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK - TERMÉSZETES KŐBURKOLAT FEKTETÉSEKÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK - TERMÉSZETES KŐBURKOLAT FEKTETÉSE

Annak idején egyetemen/főiskolán nagyon örül-
tünk azoknak a gyártói segédanyagoknak, amelyek 
épületszerkezeti csomópontokat, rétegrendeket, 
vagy részletes alkalmazástechnikai útmutatókat 
tartalmaztak. Csak le kellett őket másolni (bár ak-
kor még nem volt copy-paste) és már majdnem 
kész is volt az anyag a beadandó házi feladathoz. 
Hiszen az építőanyag gyártónak nyilván részlete-
sebb ismeretei vannak arról, hogy egy adott réteg-
rendbe a termékét milyen vastagságban, milyen 
kialakítással, alapozóval, vagy a nélkül, stb. kell 
beépíteni. És valóban, ebben a munkában tud se-
gíteni a Mapei új rétegrend szerkesztő kiegészítő 
alkalmazása, a MAPEI Composer, természetesen 
nem csak építész hallgatóknak, hanem gyakorló 
építészeknek is.
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? Ki lehet jelenteni, hogy a program egyedülálló 
a magyar és talán a nemzetközi piacon is.

Tekintsük át, hogy milyen előnyöket tartogat 
a program az építész tervezők számára.

Időt takarít meg
Teljesen érthető igény a tervezők részéről az, 
hogy az idejüket ne a rétegrendek elemeinek 
különböző helyekről történő összeválogatására 
fordítsák, hanem a szakértelmüket más, pro-
duktívabb munkákra összpontosítsák. Először is 
tehát ebben nyújt segítséget a Composer. 
Vagyis időt spórol a tervezőnek, amiből 
manapság a legkevesebb van.

Széles termékválaszték, közel 80 rétegrend
A Mapei Magyarországon 15 termékvonalon 
képviselteti magát, a hidegburkolatoktól 
kezdve a vízszigetelésekig, a homlokzati 
hőszigetelő rendszerektől a sportburkolatokig 
nagyon sok terméket gyárt és forgalmaz, amely 
termékek nagy részét beletettük a Composer 
adatbázisába. Az ezekből a termékekből (az 
Archicad egyéb építőanyagaival kiegészítve) 
előre elkészített rétegrendek száma közel 80, 
vagyis az épületek szinte minden részére vonat-
kozóan többféle lehetséges megoldást 
megadtunk az adatbázisban. A gyártói réteg- 
rendekből a tervező nagyon gyorsan saját réte-
grendeket tud létrehozni és a továbbiakban fel-
használni. A későbbiekben tervezői igények 
alapján, illetve az új termék bevezetésével mind 
az építőanyagok, mind pedig a rétegrendek 
adatbázisát is tovább tervezzük bővíteni. A ter-
vező ezen kívül saját maga is létrehozhat és fel-
használhat építőanyagokat a programban. 
Nem kell tehát attól tartani, hogy valamilyen 
anyag vagy rétegrend kimarad a választékból. A 
rétegrendek és az építőanyagok pedig gyorsan 
kereshetők a megfelelő mezőbe történő 
kulcsszavak beírásával.

Szakmailag kipróbált és pontos megoldások
Az adatbázisba olyan építőanyagok és rétegren-
dek kerültek, amelyek szakmailag is megállják a 
helyüket. A Mapei pontosan tudja, hogy melyik 
termékét hová ajánlja, milyen rétegek kellenek a 
termékek alá vagy fölé, milyen vastagságban 
javasolt a használatuk. A megoldásaink tehát 
megbízhatóak, használatuk esetén a tervező 
számára biztosított a nyugodt alvás.

A mai kor követelményeinek 
még inkább megfelelő módon 

alkottuk meg a magyar 
építészek által legkedveltebb 
építész szoftver, az Archicad 

kiegészítőjeként készült prog- 
ramot, amivel a tervezők a 
lehető legegyszerűbben és 

leggyorsabban betervezhetik a 
Mapei által segítségként létre-

hozott rétegrendeket.
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?Megszokott Archicad-es munkakörnyezet
Minden újdonságnál az ember joggal tart attól, 
hogy megint valami újat kell megtanulni, ami 
sok időbe telik és nem biztos, hogy az kényelmes 
lesz. A Composer használata esetén nem kell 
ettől tartani, mert mind az építőanyagok, mind 
a rétegrendek a jól megszokott Archicad-es 
attribútumokhoz hasonlók, azok úgy vannak 
beleágyazva az Archicad-be, hogy az Archicad-
hez szokott tervező gyakorlatilag észre sem 
veszi, hogy valami újdonságot használ. A réte-
grendek elemei – legyenek azok akár Mapei ter-
mékek, akár más Archicad építőanyagok – 
nagyon könnyen cserélhetők, módosíthatók, 
törölhetők. A program elsajátítása nem kíván 
tehát extra erőfeszítést, a gyakorlott Archicad-es 
tervező azonnal ráérez a Composer használatára 
is.

Új megoldások arra, amivel eddig nem 
boldogultunk
Amellett, hogy biztosítottuk a megszokott 
Archicad-es környezetben történő munkavég-
zést, lehetővé tettüNk néhány olyan funkciót, 
amire a rétegrendek tervezése során eddig nem 
volt lehetőség. Építész partnereink javaslatára 
lehetővé tettük például, hogy egy réteg ne csak 
vastagsággal, hanem réteg darabszámmal is 
szerepelhessen, vagy hogy az építőanyagnak 
csak bizonyos minimum és maximum közötti 
tartományban lehessen rétegvastagságot 
megadni. A Mapei termékekhez ezen kívül 
hozzárendeltünk még további olyan tulaj-
donságokat is, amelyek hasznosak lehetnek a 
tervező számára. Ilyenek például a termékek 
TERC kódjai, vagy azok anyagszükségletei.
Amennyiben a Mapei termékekkel kapcsola-
tosan további információkra van szüksége a ter-
vezőnek, a megfelelő helyeken beillesztett 
linkek a Mapei termékoldalaira navigálják a fel-
használót, ahol a termékeinkkel kapcsolatosan 
még bővebb információhoz juthat.

Csapatmunka, adatbázis import és export, 
online frissítés
A Composer természetesen fel van készítve arra, 
hogy nemcsak egyéni tervezés, hanem csapat-
munka során is alkalmazható legyen. E mellett a 
tervezők által létrehozott saját (és gyártói) adat-
bázisok egymás között megoszthatók, az import 
és export funkciók segítségével, .xml kiterjesz-
tésű file-ok létrehozásával, illetve beolvasásával. 
A fentiekben említettük, hogy a jövőben az 
építőanyag és a rétegrend adatbázist folyama-
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? tosan karban fogjuk tartani, ezeknek online 
frissítése szintén gombnyomásra 
megvalósítható. Tervező partnereink tehát 
minden szempontból naprakészek lehetnek a 
Composer használatával.

Címkék, szimbólumok, konszignációk
A Composer által létrehozott rétegrendeket a 
tervlapjainkon természetesen megjeleníthet-
jük asszociatív címkék segítségével, ahogy azt 
az Archicad-ben megszoktuk. Ugyanakkor 
létrehozhatók a rétegrendek kiírásai a fel-
használt elemtől független szimbólumokként 
is, mondjuk egy másik tervlapra letéve is. A 
rétegrendekről, illetve azok elemeiről pedig 
gombnyomásra konszignációs listákat 
készíthetünk, amik akár az Archicad sablonfájl-
jából, akár saját konszignációs lista készítésével 
elérhetők. Megintcsak időt takarítunk meg és 
az építőanyagok, illetve rétegrendek probléma-
mentes beágyazásával kihasználhatjuk az 
Archicadbe épített eszközöket és az azok által 
nyújtott előnyöket is.

BIM kompatibilitás
Végül, de nem utolsósorban, hogy ha a mod-
ellünket BIM környezetben építjük fel, vagyis az 
Archicad-et nem csupán 3D modellezésre 
használjuk, a Composer akkor is alkalmas arra, 
hogy a BIM követelményeivel is összhangban 

működjön. A gyártói építőanyagoknak 
ugyanúgy igazíthatók a kitöltés és felület meg-
jelenései vagy éppen a tollbeállításai az építész 
iroda BIM Kézikönyvében előírtakhoz, mint a 
többi Archicad-es anyagé. A gyártói 
építőanyagok osztályozásai és tulajdonságai 
ugyanúgy előírás szerint kezelhetők, mint az 
Archicad-es építőanyagoké, hiszen gyakorlati-
lag közéjük tartoznak, csak éppen további tu- 
lajdonságokkal is rendelkeznek.

INFORMÁCIÓK,
ELÉRÉS ONLINE:
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A MAPEFIX termékek kétkom-
ponensű, műgyanta anyagok. 
A segítségükkel monolitikusan 
rögzíthetünk tömör és üreges 
építőanyagokba (beton, tömör 
falak, kő, szikla, fa furatai):
- fém menetes szárakat
- betonacélokat
- rögzítóelemeket
- kampós végű csavarokat
- horgonyokat.

Mi a MAPEFIX termékek 
óriási előnye a mechanikai 
rögzítésekkel szemben?
A mechanikai rögzítések dü- 
belezések alapja a rögzítő 
elem befeszülése az aljzatba. 
Ezzel szemben a vegyi rög-
zítések esetén nem keletkezik 
feszülés a furatokban, így csök-
kenthető a rögzítési távolság, 

és a peremhez közeli rög-
zítések is megoldhatóak. 
A MAPEFIX termékek sztirol és 
oldószer mentesek, így szinte 
teljesen szagtalanok. Az előre 
adagolt kiszerelésnek köszön-
hetően könnyen és praktiku-
san alkalmazhatóak. 

Három különböző típusú 
MAPEFIX termékcsoportot 
ajánlunk három különböző 
felhasználási területre:

1. Könnyű terhelések rög-
zítése, akár nedves felületen is.

2. Nehéz terhelések rögzítése.

3. Szerkezeti rögzítések, akár 
vasbeton szerkezetek húzott 
zónájában történő alkalmazá- 
sára.

VEGYI RÖGZÍTÉS

NAGY TERHELÉSEKHEZ

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - VÍZSZIGETELÉS

A Mapei technológiai újításainak körébe tartozik a 
MAPEFIX termékcsalád. A MAPEFIX termékekkel egysze-
rűen és teljes biztonsággal végezhetünk végtelenül köny-
nyen kivitelezhető vegyi rögzítéseket, ezért ez az innová-
ció előremutató alternatíva a mechanikus rögzítésekkel 
szemben. 

Nagy Sándor, ipari
padlóbevonatok
termékvonal felelős cikke

TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN - ÉPÍTÉSKÉMIA

Nézd meg online
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Hogyan történik a MAPEFIX 
termékek alkalmazása?
A vegyi rögzítők két kompo- 
nense, a törzsgyanta és az 
edző egy kartusba van betöltve, 
de egymástól elkülönített 
tartályakba. A két komponens 
a kisajtolás során keveredik 
össze egy spirális elemmel ren-
delkező statikus szár se- 
gítségével. A két összetevőt a 
nyomás hatására, a statikus 

keverő a kisajtolással egyidő-
ben elegyíti. Mindez lehetővé 
teszi, hogy a keverőszárból ki- 
nyomott gyanta megfelelő 
arányban kerüljön bekeverésre 
és azonnal felhasználásra kész.
Először a furatokat készítsük 
elő megfelelően, fontos, hogy 
azok tiszták legyenek. Ezt 
követően a gyanta kinyomását 
a furat alján kell megkezdeni, 
és az üreget legalább kéthar-
madáig ki kell tölteni. Ezután 
helyezzük a furatba a rögzí-
tendő elemet. A felesleges 
gyanta kijön  így az üregből, s 
ha még a behelyezett szárat 
körkörös mozdulatokkal moz- 
gatjuk, a bennmaradó  levegő 
is távozik a furatból.  

A megkezdett MAPEFIX tubu-
sokat visszazárhatjuk, és ké- 
sőbb is tudjuk használni, ehhez 
csak a statikus keverőszárat 
kell újra, tisztára cserélnünk. 
Így az anyagveszteség mini- 
málisra csökkenthető. 

A MAPEFIX VE-SF - minősített 
vegyi rögzítő 
A Mapei MAPEFIX VE-SF fém 
menetes szárak építőanyagok-

ba való rögzítésére alkalmas 
vegyi rögzítő. A termék két-
komponensű, sztirolmentes 
vinilészter gyanta alapú 
keverék.
Kifejezetten acél, horganyzott 
acél menetes szárak, illetve 
betonacél elemek nagy te- 
herbírású rögzítéséhez kifej- 
lesztett termék, olyan tömör és 
üreges felületekben, mint: 
repedésmentes beton, köny- 
nyűbeton, kő, fa, tégla, vegyes 
falazat.

Hová alkalmas a 
MAPEFIX VE-SF? 
A MAPEFIX VE-SF használata 
javasolt víz alatti, tartósan ned-
vességnek kitett, tengervízzel 

érintkező, vegyi igénybevétel-
nek kitett, és ipari fel-
használáshoz, -10 ⁰C-os hő- 
mérsékletig. Bedolgozható víz- 
szintes, függőleges, ferde, 
illetve fej feletti munkálatok 
esetén is, a bedolgozáskor 
nedves vagy vizes felületen 
egyaránt. 

A Mapei MAPEFIX VE-SF 
vegyi rögzítés jellemző 
felhasználási területei:

 » betonacél tüskézés 
 » víz alatti vagy ned-

vességnek kitett helyeken 
 » tengervízzel érintkező 

vagy ipari felhasználás 
 » híddaruk, illetve egyéb 

szállítóeszközök  sínpályájá- 
hoz 

 » antennák és jelzőtáblák 
 » tartóoszlopok 
 » tetőn lévő kikötési 

pontok 

Hogyan rögzítsük a 
betonacél elemeket 
MAPEFIX VE-SF 
termékkel?

1. Furatok készítése a 
betonba.
2. Sűrített levegővel 
kifújjuk a port a furatokból.
3. A MAPEFIX VE-SF-ből 
egy  adagot  kinyomunk  a  
pisztolyból.
4. Az első három kisaj-
tolást ne használjuk.
5. Tölstük ki a furatokat 
MPEFIX VE-SF-fel.
6. A MAPEFIX VE-SF bevi-
telét a furat aljában kezd-
jük, és az üreget leglalább 
két harmadig töltsük fel. 
7. Illesszük be a furatok-
ba  a fém elemet.
8. A fém elemet körkörös 
mozdulatokkal nyomjuk be 
a furatba teljes mélységig.
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KORSZERŰ 
MEGOLDÁSOK

AZ ÖNÖK IGÉNYEIRE SZABOTT

3
Gyakran találkozunk a ki-
vitelezések során olyan 
felülettel, ami nem ter-
helhető mechanikus rög-
zítéssel. Ilyen a vályog, az 
üveg, a könnyűszerkezetes 
megoldások, az acéllemez. 
Megoldást jelent ilyenkor 
a MAPEPUR ROOF ra-
gasztóhab, mely alapozás 
nélkül megtapad a felü- 
leteken.
A MAPEPUR ROOF építé-
si ragasztóhab minden 
felületen ragaszt (kivétel 
PE, PP, teflon, szilikon, nem 
szórt bitumenes felületek). 
Mechanikus rögzítés nél-
kül 7,5 tonna/m2 ragasz-
tóerővel rögzít úgy, hogy 
az adott felületen csak 
10 dkg/m2 plusz súlyterhet 
eredményez.
Falazóanyagok esetén a 
ragasztóhab szintén töké- 

letes megoldás, de csak 
vázkitöltő és válaszfalak 
esetében, mert a terhelt 
falakra nincs bevizsgál-
va. Továbbá oldalfali, vagy 
tetőszigetelések felújításá- 
hoz is kiválóan alkalmas 
dűbeles rögzítés nélkül.

Milyen anyagokat ragaszt- 
hatunk?

 » Lemezes építőanya- 
gok: cementrost lemez, 
MDF, OSB, rétegelt le-
mez, laminált bútorlap, 
gipszkarton, Wedi lemez. 
 » Hőszigetelőlemezek: 

PIR hab, EPS, XPS, alu-
kasírozott és egyéb kasíro-
zott lemezek. 
 » Szigetelő lemezek: 

Palaszórt bitumenes le-
mez, filchátoldalú TPO és 
PVC szigetelőlemezek. 

 » Falazóanyagok:    Ytong, 
kerámia. 
 » További felületek: 

Festett és nyers acélle-
mez, üveg, impregnált 
OSB. 

A MAPEPUR ROOF  
ragasztóhab használa- 
tának 5 előnye: 

 » nincs szerszámigé-
nye: keverőedények, szer-
számok, 
 » nincs szemét és por a 

használatkor, 
 » nincs teherszállításra 

szükség, 
 » 1-2 óra teljes kötésidő 

miatt nincs várakozásiidő, 
 » nagy kiadósság: 1 kar- 

tus 750 ml, elegendő 10-
14 m2 hőszigetelés vagy 
gipszkarton ragasztására. 

TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN - DEKOR PADLÓK
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/mapeihungary

 FUGASZÍN
KOLLEKCIÓ

Válasszon
HANGULATOT!

A Mapei lélegzetelállító  
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

DERŰS

HAGYOMÁNYOS

TERMÉSZETES

VARÁZSLATOS

ROMANTIKUS


