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EI SZÍNEIBEN
KERÉKPÁRVERSENY A MAP

2022. szeptember 23-25.

aroson minden adott
ny,
z: családi túrák, gyermekverse
az aktív bringás időtöl téshe
maraton.
teljesítménytúra és országúti

lak
2 nap, 3 táv – A MAPEI Tour de Za

Időpont:
2022. szeptember 23-25.
Helyszín: Zalakaros

Csatlakozz hozzánk,
és indulj Te is
a versenyen!
aros.hu weboldalon tudsz,
Nevezni a www.tourdezalak
t!
vesd a Mapei facebook oldalá
további részletekért pedig kö

Várunk Zalakaroson!
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A SZERKESZTŐTŐL

SIKER
KÖZÖSSÉG
FELELŐSSÉG
Markovich Vanda, a Mapei Krónika
főszerkesztőjének köszöntője

Nekem,
mint a Mapei Krónika főszekesztőjének, úgy érzem, itt a lap
bevezető oldalán az a dolgom, hogy valami lényegeset, átfogót, megőrizhetőt
mondjak Neked, kedves Olvasó, aki nap mint nap helytállsz az építés és a vállalkozás egyáltalán nem könnyű hétköznapjaiban.
Miközben az újság cikkeivel, anyagaival dolgoztam, fel is ötlött bennem egy ilyen
gondolat. Engedd meg, hogy ezt megosszam most Veled.
Azért is fontos, hogy elmondjam Neked, mert immár 22 éve szerkesztem
ezt a lapot, és ez alatt a több mint két évtized alatt tanúja voltam annak,
hogyan járul hozzá egy, a Mapei Kft.-re jellemző szemlélet a töretlen sikerhez. A legkiemelkedőbb árbevételét a Mapei Kft. 2021-ben érte el, ami
22 %-os növekedést jelent az előző évhez képest a nettó hazai árbevételt tekintve. Vajon mi van a számok mögött?
Szerintem Neked is ugyanaz a gondolat fog eszedbe jutni, ha végiglapozod a
jelenlegi számunkat, mint ami nekem: a Mapei Kft. számára a siker nem önmagában az erdményességet, az eredményt jelenti. Akkor mit?
1. Az első, ami szorosan hozzá tartozik a sikerhez, és a siker
önmagában nem áll meg nélküle: a közösség.
2. A második pedig, ami a siker növekedésével egyenes
arányosan nő: a felelősségvállalás.
3. A harmadik, ami nélkül semmi nincs: a hiteles, megbízható, kiváló teljesítményt nyújtó és a Te igényeid sze-

rint fejleszett termék.

Minderről konkrét eseményeket, szakmai tartalmakat, megoldásokat és eredményeket
osztunk meg Veled a következő oldalakon.
Ha voltál a Construmán vagy a Szakember Találkozón, ha részt vettél valamelyik kivitelezésen, amelyről írunk, örömmel fogod visszaolvasni az élményeidet, emlékeidet az
oldalakon, és sok megerősítésben lesz részed.
Ha pedig nem tudtál eljönni a rendezvényekre, és más építési munkában voltál sikeres
és hiteles, akkor inspirálódni fogsz ezekből a cikkekből, fényképekből, információkból. Felfedezheted, hogyan és milyen megoldásokkal dolgoztak mások, milyen információhoz, milyen tapasztaláshoz jutottak. Felfedezhetsz egy csomó dolgot a cikkekben, amihez erős közöd lehet. Jó olvasást!
Az év második felében is szeretettel várunk Téged is a Mapei Kft. eseményein, és minden tudásunkkal támogatjuk a munkádat termékekkel, szakmai konzultációkkal, információkkal.
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MAPEI HÍREK - RENDEZVÉNY

CONSTRUMA 2022

SZAKMAI ELISMERÉS ÉS DÍJ
A LEGJOBB MEGOLDÁSOK ÉPÍTÉSI FELADATOKRA

Beszámoló az eseményről
Bere Mario
rendezvényszervező
cikke alapján
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Két év kihagyás után újra részt vettünk a régió meghatározó építőipari killításán, a Construmán. Az elmúlt időszakban ugyan a pandémia miatt ezen a területen visszafogottabbá vált az aktivitás, a fejlesztések azonban továbbra
is gőzerővel folytak. A Mapei kutató és fejlesztő munka
középpontjában, ahogy mindig is, az építési piacon jelentkező feladatok, problémák álltak. A cél olyan célzott
megoldások kialakítása volt, amelyekkel szebbé, jobbá és
könnyebbé tehetjük a magánépíttetők és a szakemberek
életét. A felújítások a lakossági érdeklődők számára rengeteg kérdést vetnek fel: ezekre és a felújítási támogatásokkal kapcsolatos általános kérdésekre is választ adtunk
a Mapei standján. Örömmel számolunk be arról is, hogy
idén, szintén egy újdonságunk, a kiállításon bemutatkozó
új epoxi fugázónk, a KERAPOXY EASY DESIGN nyerte el a
szakmai zsűri elismerését.

CONSTRUMA DÍJAT NYERT A MAPEI INNOVÁCIÓJA
▶▶ Nem fog csalóni, ha
kipróbálja az idei
Construma díjas
termékünket:
KERAPOXY EASY
DESIGN

A személyes kapcsolatok
korlátozása után a látogatók
részéről érezhető volt a fokozott érdeklődés. A lakossági
érdeklődőkben a felújítások
számos kérdést ébresztettek.
A Mapei standon bemutatott
megoldások mellett, munkatársaink is készségesen válaszoltak minden kérdésre
ezzel kapcsolatban, ahogy
a felújítási támgatásokkal
összefüggő általános kérdésekre is.

SZAKMAI LÁTNIVALÓK
A MAPEI STANDON
Egy teljesen berendezett
fürdőszobában
mutattuk
be az egyre népszerűbb LVT
burkolatok helyes fektetését

és fugázását. Itt mutatkozott
be a MAPEGUARD BOARD
építőlemez. Ez a termék
nagyban
egyszerűsíti
az
egyenetlen falak burkolását.
Segítségével
enyhíthetők

A felújítások és renoválások
köré szerveződő bemutatott
megoldások a következő
gyakori problémákra adtak
választ:
- Terasz és fürdőszoba felújítása bontás nélkül
- Betonszerkezetek felújítása
- Alulról nedvesedő falazatok
kezelése, pincék utólagos
belső oldali vízszigetelése

▶▶ A MAPEGUARD BOARD építőlemez gyors és könnyű megoldás
fürdőszoba felújítás esetén
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Ez a fugázó minden előnyös
tulajdonsággal rendelkezik,
ami az epoxi fugákra jellemző.
Tucatnyi alkalommal tartottunk bemutatót is, ahol
az érdeklődők meggyőződhettek arról, hogy az új fugázóval nagyon egyszerű
dolgozni, hideg vízzel is
lemosható és mindemellett az epoxi fugázók minden előnyét nyújtja, azaz
vegyszerálló és tartós.
Az új KERAPOXY EASY
DESIGN 40 színben, valamint plusz egy áttetsző,
színezetlen változatban elérhető. Ezen felül visszafogott csillogás érhető el vele,
ha MAPECOLOR METALLIC
metálfényű porral keverjük.
Sok más terület lehetőségeit
is meg lehetett ismerni
a hidegburkoláson kívül.
Átalakítási munkák során
szükségünk lehet egy olyan
rendszerre, mely a lehető legkisebb vastagság növekedéssel jár, ugyanakkor
a kívánt mechanikai tulajdonságokat biztosítva erősíti
meg födémlemezünket. E
követelmények teljesíthetőek
egy-egy kivitelezési helyzetben a legnagyobb hiányok
a piacon: a munkaerő- és az
időhiány.
A MAPEGUARD BOARD-ból
könnyedén építhetünk mosdópultot vagy pengefalat, és
a kádak előtétfalának kialakítása sem volt még ilyen
egyszerű, mint ezzel a termékkel.
Magasabb műszaki tartalmú
megoldást tesz lehetővé, és
a lakosság számára is könynyen elérhetővé a Construma
díjjal elismert új, könnyen
bedolgozható, hideg vízzel is
lemosható epoxi fugázónk, a
KERAPOXY EASY DESIGN.
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▶▶ A stand szakmai bemutatóin láthattuk, hogy talán még könnyebb
is dolgozni az új KERAPOXY EASY DESIGN fugázóval, mint a cementesekkel. És gyönyörű a fugakép!

a PLANITOP HPC FLOOR
cementkötésű
habarccsal.
Ugyancsak szerepeltek a
standon
a
vízszigetelés,
a hőszigetelés és a homlokzat kialakítás egyszerű és
nagyszerű megoldásai.
Öt nap alatt több ezer
érdeklődővel, partnerrel, kivitelezővel volt lehetőségünk
találkozni, szakmai tapasztalatokat cserélni. Köszönjük a
kilátogatóknak, hogy ismét
személyesen is megtiszteltek
bennünket a jelenlétükkel!

Várjuk Önöket a soron
következő eseményeinken is!

Nézz videót a
rendezvényről
online.
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MAPEI HÍREK - SZAKEMBER KÖZÖSSÉG

EMBEREK ÉLETÉT
TEHETED SZEBBÉ
7. ORSZÁGOS SZAKEMBER
TALÁLKOZÓ

A cikk Tasnádi Alexandra,
partner kapcsolatok felelős beszámolója alapján készült
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Senkinek nem könnyű profi vállalkozóvá válnia. Különösen
nagy feladat lehet ez annak a szakembernek, aki a szakmájában magas szinten teljesít és sokat tett már bele a
saját szakmai fejlődésbe, de sehol sem tanulta a vezetői
szerep csínját-bínját. Céget vezetni nagy felelősség, sok és
szerteágazó feladat, és gyakran úgy érzi az ember, hogy
senki másra nem számíthat, csakis saját magára. A Szakember Közösség és az Országos Szakember Találkozó arra
hivatott, hogy a szakembereket boldoggá tegye. S ez nem
túlzás. Hiszen megannyi lehetőséget biztosít, úgy mint
szakmai előadások, oktatások, kedvezményes vásárlás. Elérhetőek a vállalkozás költségeit csökkentő szolgáltatások,
engedményesen vagy ingyen számos szakmai és szakma
közeli segítő tevékenység és rengeteg magas minőségű
bemutató. A minden évben megrendezésre kerülő Szakember Találkozó egész tárházát vonultatja fel a lehetőségeknek és kiváló alkalom arra, hogy a résztvevők feltöltődjenek energiával, motivációval és perspektívát adó
terveket, célokat határozzanak meg.

▶▶ Koji László, az ÉVOSZ
elnöke nyitotta meg
beszédével a rendezvényt.
▶▶ Markovich Béla
előadása az építőipar
megoldandó feladataira
hívta fel a szakemberek
figyelmét.

Mit nyújtott az idei rendezvény, ahová sokan látogattak el személyesen, illetve
követték az eseményeket online?
A Mapei kollégák az alkalmazástechnikai
bemutatókon igen különleges dolgokkal álltak elő.

Volt itt epoxi csoda-fugázó,
amitől elámul az ember, s

amivel játszi könnyedséggel
érhetők el a legszebb fugaképek. Bemutatásra kerültek a
burkolóknak, kőműveseknek
is ajánlott egyszerű injektáló
megoldások vizesedő falakhoz és olyan vízszigetelések,
amelyekhez nem kell feltétlen
szakkivitelezőt
hívni.
Ugyanis a burkolók, hála a
korszerű anyagoknak, szakmai segítséget kaphatnak
ahhoz, hogy bizonyos esetek-
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▶▶ Szakmai plusz: Mapei alkalmazástechnikai bemutató

ben beléphessenek a közvetlen társterületekre, hogy
saját maguk számára a legmegfelelőbb körülményeket
hozzák létre a tartós burkolatfektetéshez.

szólt a betontechnológia
területén: mire jó és mikor
előnyös a mikro- és makroszálak alkalmazása a beton
anyagú műtárgyak létrehozása során.

A lapostetők csapadék elleni szigeteléséhez pedig egy
olyan különleges bitumenlemezes szigetelés került ismertetésre, amelyhez nem kell
lángot, illetve olvasztásos technológiát alkalmazni.

A Mapei szakemberek azonban nem álltak meg a fantasztikus megoldások ismertetésénél.

Mi volt még a Mapei szakmai tarsolyában? Fantasztikus és gyönyörű bevonatról szólt még egy előadás:
az ULTRATOP LOFT-ról. Ez
a cementes, ellenálló, de
ugyanakkor dekoratív felületet adó termékrendszer a
minimál és a loft stílus szerelmeseit, tervezőket, dizájnekereket ejtheti rabul.
Az utolsó szakmai előadás
egy innovatív lehetőségről
12 MK 74. SZÁM/2022

Bemutatták
a
megújult
Minősített szakember képzést is, amelynek elvégzését igényes kivitelezőknek
ajánlották, akik a szakma
krémjét képezik majd okleveleik kézhez vétele után.
Markovich Béla, a Mapei
Kft. ügyvezetője morális és
emberi távlatokat villantott
fel lelkesítő előadásában a
szakma számára, és olyan
célokat, amelyek miatt érdemes az önmagukra igényes
szakembereknek összefog-

▶▶ Egy élet jó példája: a
csapatjáték, a kitartás és a
célra törekvés volt Szuper
Levente, profi jégkorongos
előadásának témája.

niuk, s egységesen kiállniuk.
Természetesen a közösségi
célok néha túlmutatnak az
ember közvetlen komfortzónáján, de az a szakember,
aki hosszú távon gondolkodik,

„A Mapei által
Minősített Szakember Képzés arról
szól, hogy a burkoló
társadalom legjobbjainak olyan
tudást adjunk úgy
szakmailag, mint
emberileg, amivel
felemelkedhetnek
a szakma csúcsára,
és a legmagasabb
minőséget képviselik majd a piacon.”
– Novák Péter,
termékvonal felelős

▶▶ Markovich Béla lehengerlő hite az emberségben, a szakmai
minőségben és a közösségben magával ragadta a hallgatókat.

és túl akar látni a saját közvetlen érdekeltségén.
Markovich Béla előadása
nyomán konkrét döntést
hozhatott mindenki arról, hogyan tovább. Hogyan tovább
annak érdekében, hogy az
építőipar
minden
résztvevője örömmel vehessen

részt az építésben, egymást
támogatva. Hogyan tovább
azért, hogy mindenki, aki valami szépet és jót szeretne
az építési piacon létrehozni,
büszke lehessen a munkájára, a hivatására, s arra, hogy
egy olyan szakma részese,
ahol a kóklereknek, a gyors
pénz reményében trehány

▶▶ Nagylapok vágása és ragasztása SIGMA és Mapei megoldásokkal
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MAPEI HÍREK - TERVEZŐKNEK

▶▶ A csapatjáték, a felszabadult korongozás meghozta az emberek jó hagnulatát

munkát végző önjelölt „mestereknek” nincs helyük.
Ez a nap a szakembereké,
a szakemberekről szól, de
hogy pontosan mit is jelent
ez, arról beszéljenek a
számok.

1.

Egy helyen, egy időben 4
célkitűzés biztosan teljesült.
A szakemberek
·· találkozhattak szakmabeli kollégákkal, segíthettek
egymásnak tapasztalataik
megosztásával,
·· új termékeket, új szolgáltatásokat ismerhettek meg,
·· kimagasló
kedvezményekkel vásárolhattak magas minőségű termékeket,
·· valamint értékes ajándékokat is nyerhettek.
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2.

A nap folyamán a résztvevők összesen 14 szakmai
bemutatót tekinthettek meg
felváltva a nagyteremben, a
kiállítói előadói teremben,
vagy a Mapei alkalmazástechnikai termében.

3. 20 kiállító jóvoltából inno-

vatív építőipari termékekkel
és szolgáltatásokkal ismerkedhettek meg, sőt,
akár
40 % kedvezménnyel vásárolhattak
az
árukínálatból.
Végül, de nem utolsó sorban
2 sztárvendég nagyszínpadi
előadását is meghallgathatták.
Annak érdekében, hogy az
egésznapos, rendületlen tanulást, fejlődést, összpontosítást, szakmai eszmecserét
megfűszerezzük
egy
kis
szórakozással, Felméri Péter
humoristát kértük fel, hogy

stand up fellépésével csaljon
mosolyt az arcokra.
A rendezvény kísérő tematikája idén a jégkorongozásra épült. Ennek keretében a
sportág szimbolikus alakja,
Szuper Levente, 98-szoros
válogatott jégkorongozó tartott lebilincselő előadást a
hallgatóság számára sportról,
motivációról, célokról, sikerekről és nehézségekről. Mindezeken túl a szakemberek
a kiállítói térben felállított
jégkorong kapukon korongérzéküket is tesztelhették.
Ahogy mindig, most is érdemes volt megvárni a Szakember Találkozó végét!
A nap zárásaként idén sem
maradhatott el a nyereményjáték,
ahol
értékes
ajándékokkal gazdagodhattak a szerencsés győztesek.
Összesen közel 1.000.000

Ft értékben szerszámok,
kiegészítők, vásárlási utalványok, munkavédelmi ruhák
találtak gazdára, valamint
több Szuper Levente által dedikált könyv, és jégkorong is
kisorsolásra került.
A bemutatók és előadások
nagy része weben, élő
közvetítésen
keresztül
is
megtekinthető volt azért,
hogy azok az érdeklődők se
maradjanak le az eseményről,
akik valamiért személyesen nem tudtak megjelenni.
Sőt, mi több, a kiállítók online kedvezményeket is biztosítottak a nézők számára,
valamint egy nyereménysorsoláson is szerencsét lehetett
próbálni otthonról, a virtuális
térben.
Az online közvetítést közel
200 fő követte, személyesen pedig közel 600 fő vett
részt a 7. Országos Építőipari
Szakember Találkozón.

▶▶ A nevetésről Felméri Péter humorista gondoskodott

Nézz videót a
rendezvényről
online.
▶▶ A rendezvény utolsó izgalmas
eseménye a nyereményjáték volt. A
képen a sorsolást látjuk.
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MAPEI HÍREK - MESTEREK MESTERE

DÍJ, AMIVEL MINDENKI NYER
A 2021-ES MESTEREK MESTERE DÍJ EREDMÉNYEI
A Mesterek Mestere szakmai zsűrije idén úgy döntött, hogy nem oszt ki
szakmai díjat. A helyezéseket a közönségszavazatok
határozták meg. A 2021-es
Mesterek Mestere pályázat
első helyezettje Vér Lajos,
burkoló szakember lett.

„Ma a legfontosabb feladat az
építőipar kultúrájának emelése.”
– Markovich
Béla, a Mapei Kft.
ügyvezetője
A Mesterek Mestere 2021
pályázat díjait a februári
Szakember Találkozón osztották ki. Huszonkilenc pályázat érkezett, de a szakmai zsűri nem osztott ki
idén szakmai díjat. Döntését
azzal indokolta, hogy sok
pályamunka azonos színvonalú volt, és nem lehetett
igazságosan közülük egyet
kiemelni.
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A KÖZÖNSÉG SZAVAZATAI ALAPJÁN A
2021-ES MESTEREK MESTERE VÉR LAJOS,
HIDEGBURKOLÓ SZAKEMBER LETT.
2. helyezett: Somogyi Zsolt
3. helyezett: Nagy Elemér

MAPEI HÍREK - MESTERBURKOLÓ

GERENDAHÁZ BURKOLATAI
A 2021 MESETEREK MESTERE MUNKÁJA
„Szeretem kipróbálni a Mapei új termékeit. Alig egy
hete egy másik
házban már ki is
próbáltam az új
KERAPOXY EASY
DESIGN fugázót.
Sokkal jobb, mint
az eddigi fugázók.
A padlón dolgoztam vele, és összehasonlíthatatlanul
könnyebb volt lemosni. Keskenyebb
fugákba is kiváló,
és finom felületet
eredményez. Mondhatom egyszerűbben is: szebb,
gyorsabb, jobb.”
Vér Lajos burkolót sokan szeretik. Nagyon sok éve van a szakmában, és lakóhelye környékén az egyik legkeresettebb szakember. Kezei közül templom beltéri burkolata,
rengeteg családi ház belső és terasz burkolata és helyi középületek hidegburkolatai
kerültek ki. Tizenöt éves munkáit nézve, azt gondolnánk, a múlt héten készültek el.
Más házában vagy a sajátjában ugyanazzal az igénnyel dolgozik: szépet, jót, értékeset
hoz létre. Egymás utáni években lett a Mesterek Mestere díj díjazottja, idén ő lett a
2021-es Mesterek Mestere.
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MAPEI HÍREK - MESTERBURKOLÓ

▶▶ A vastag, rusztikus Otti burkolatok ragasztásához a KERAFLEX MAXI S1 ragasztót használta a szakember

Vér Lajost több mint tíz éve
ismertem meg. Lakóhelyén,
Dányban találkoztunk, és saját családi háza burkolatai
mellett, megmutatott egy
másik házat is, ahol a terasz, az előszoba, a nappali
és a vizes helyiségek burkolatai az ő keze munkáját
dicsérték. Végtelenül kedves,
barátságos, őszinte embernek
láttam őt akkor és azóta is.
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Néhány
megrendelőjével
is találkozhattam, akiken
látszott, hogy Lajos bennük is
ugyanolyan bizalmat ébresztett, mint bennem. Mindig
szeretettel és büszkeséggel
mesélt munkáiról. Őszintén
kíváncsi volt a véleményemre,
és nagyon sokat kérdezett az
akkor aktuális legújabb Mapei
termékek felől.
Megjegyzem, sok kérdezni-

valója soha sincs, mivel szinte
mindig kipróbálja azt, ami új
a hidegburkolásban, és ajánlja megrendelőinek, hogy
létrehozhassa a következő
szépséget.
Dányi kirándulásaink alkalmával láthattam KERAPOXY
DESIGN-nal ékesített konyhaburkolatot, MAPEGLITTERrel díszített fürdőszoba fugát,
gyönyörű, téglaszínű vonalak-

„Igazán különleges és szép munka
volt, köszönhetően
a megrendelőnek,
amiért ezeket
a burkolatokat
választotta.” – Vér
Lajos, burkoló
szakember
ban futó ULTRACOLOR PLUS
fugát teraszon. Mindezt mindig akkor, amikor a termék
éppen megjelent a piacon,
vagy megújulás után volt.
Megrendelőiről tisztelettel és
szeretettel beszél, ahogy ők is
mindig barátsággal, és szinte
vendégként fogadnak minket otthonukban, hogy megnézhessük, fényképezhessük
az elkészült burkolatokat.

vastag ágyazású hidegburkolati ragasztó
–– ULTRACOLOR PLUS
gyorskötő fugázó
–– MAPESIL AC szilikonos tömítő
–– MAPETEX RENDSZER:
		
MAPETEX SZÖVET
		
ULTRALITE S2
A burkolat mintáját megtörte
volna a burkolatba átvezetett
dilatációs hézag. A szakember MAPETEX RENDSZER-t
alkalmazott, ami lehetővé
tette a dilatációs hézagok átfedését úgy, hogy a
rétegrend elviselje a keletkező mozgásokból fakadó
feszültségeket.

A vizes helyiségekben padlón
és falon is 15x15 cm-es és
15x30 cm-es kerámia burkolatot fektetett a szakember,
diagonál lerakással.
Mapei megoldás falon:
–– Aljzat: gipszkarton és vakolt fal
–– MAPELASTIC
AQUADEFENSE kenhető vízszigetelés
–– MAPEBAND hajlaterősítő szalag
–– KERAFLEX S1 ragasztóanyag
–– ULTRACOLOR PLUS
gyorskötő fugázó
–– MAPESIL AC szilikonos tömítő

Egy ilyen szakmai élet méltó
megkoronázása, hogy idén
Vér Lajos a közönségszavazatok alapján elnyerte a 2021-es
Mesterek Mestere címet.
Rusztikus lapok, kerámia és
nagyméretű gresburkolat,
valamint metrócsempék lerakása családi házban.

A finn gerendaházba rendkívül jól illettek a megrendelő által választott, rusztikus
Otti lapok, melyeket a lerakás
után lakkoznia is kellett a
szakembernek. Az Otti burkolat a nappaliban és a folyosón a padlóra került, valamint a cserépkályha mögött
a falra.
Mapei megoldás:
–– Aljzat: esztrich
és vakolt fal
–– KERAFLEX MAXI S1

▶▶ A fürdőszoba biztonságos vízszigetelését a MAPELASTIC
AQUADEFENSE biztosítja
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Mapei megoldás padlón:
–– Aljzat: padlófűtéses
esztrich beton aljzat
–– NOVOPLAN MAXI
aljzatkiegyenlítő
–– PRIMER G alapozó
–– MAPELASTIC
AQUADEFENSE kenhető vízszigetelés
–– MAPEBAND hajlaterősítő szalag
–– KERAFLEX S1 ragasztóanyag
–– ULTRACOLOR PLUS
gyorskötő fugázó
–– MAPESIL AC szilikonos tömítő

A zuhanyfülkékben 120x20
cm-es
fahatású
greslap
került fektetésre.
Mapei megoldás:
•

Aljzat: Ytong tégla

•

PRIMER G alapozó

• PLANITOP FAST 330
aljzatkiegyenlítő
• MAPELASTIC
AQUADEFENSE kenhető vízszigetelés
•

MAPEBAND hajlaterősítő

• KERAFLEX S1 ragasztóanyag
• KERAPOXY CQ,
epoxi fugázó
• MAPESIL AC szilikonos tömítő
A konyhafalon, a konyhabútor tagolásaként 10x20
cm-es metró csempét rakott
a burkoló parkettamintás
rakással.
Mapei megoldás:
•

Aljzat: gipszkarton

•

PRIMER G alapozó

• KERAFLEX S1 ragasztóanyag
•

KERAPOXY CQ
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fugázóanyag
• MAPESIL AC szilikonos tömítő

Vér Lajos bemutatta
nekünk apró, kreatív
ötletét fürdőszoba polcra zuhanyzón belül:
„KERAPOXY fugázóval
összeragasztom a
formára vágott két
lapot. Abból a lapból
készítem a polcocskát,
amivel a zuhanyzót is
burkolom. Az így kialakított elemet mindig
a fugához illesztve
ragasztom fel szintén
KERAPOXY-val. Olyan
erősen megfogja,
hogy akár rá is lehetne
állni. Természetesen
a megrendelőim csak
a tusfürdőt, sampont tartják a csinos
kis polcocskán.”

EGY BÁTOR NŐ TÖRTÉNETE
NEM TANÁRNŐ, NEM ELADÓNŐ.
BURKOLÓNŐ!
„Burkoló!?”, robbant volna
bele a csendbe a megdöbbenés, ha a kicsi lány egy
nap az iskolában vagy otthon kijelenti, hogy bizony
ő burkoló szeretne lenni.
Vannak kislányok, akik fiús
álmokat szőnek, katonának, tűzoltónak vagy rendőrnyomozónak képzelik
magukat a jövőben. A kicsi
Emese azonban nem tartozott közéjük.
Mi vezérel egy mai nőt
harminc éves munkaviszony
után az építőiparba? Miért
választ magának férfierőt
igénylő szakmát hivatásnak?
Mi vette rá Lukács Emesét,
hogy alkalmazott grafikus
szakmáját elhagyva burkoló
legyen?
Emese esetében a vonzerő a
kreativitás és az alkotás
lehetősége volt. De hát ez a
grafikus szakmában is megvan, mondhatnánk. Igen ám,
de más egy számítógépen
dolgozni a vizualitással, s
más
valódi
anyagokkal,
különleges felületeket, tereket létrehozni. A szépség itt
testet kap, s ez hatalmas
kihívást jelent. Nem beszélve
az örömtől sugárzó arcú
megrendelőről, aki bizalmát
és pénzét fekteti az ő elképzeléseit meg-valósító szakemberbe.
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Emese egy olyan nő, aki
alkotni szeretne valami szépet és látványosat. Ezért
lépett egy ilyen különleges
útra. Választása sokat elárul
arról, hogy miért olyan
nagyszerű burkolónak lenni.
Mit tesz egy bátor nő, akinek
fogalma sincs arról, hogy mi
fán teremnek egy burkoló
mindennapjai? Felmegy az
internetre, és előzetes információkat gyűjt a következőkről: Hogy lehet ebbe a
szakmába beletanulni? Hova
menjen, kit szólítson meg?
Milyen lehetőségeket kínál a
világ? Az internet pedig segít.
Rövid időn belül talál a hölgy
egy tanfolyamot. Csakhogy a
bátorságon kívül körültekintő
is, és előbb biztos akar lenni
abban, hogy miért is feccöljön bele időt és energiát
valamibe, amiről nem is tudja, hogy pontosan hogy
működik. Ezért úgy dönt,
előbb megnézi, mit is csinál
a terepen egy igazi burkoló.
És
lássatok
csodát,
az
idősebb
burkoló
mester
egyáltalán nem döbben
meg Emese kérésén, hogy
hadd dolgozzon egy kicsit
vele.
S
hamarosan
a
burkolónő jelölt egy tapasztalt mester mellett dolgozhat
egy
teraszburkolat
kialakításán.
Minden tiszteletem azé az
emberé, aki sok-sok éves
munka után újra az iskolapadba ül, és megújítja az
egész életét.
“Zanzásított burkoló képzés.“,
ezek Emese szavai a tanfolyamról,
amit
elvégzett.
Ugyanakkor
kiváló
és
segítőkész tanárok vezetik az
első lépések során, és minden lényeges információt
megkap arról, ami a szakma
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„Terelt az élet, és
valahogy mindig
olyan munkák
találtak meg,
amelyek illenek
hozzám. Egy
nő előnye lehet
a látásmód, a
türelem, s az, hogy
szívesen bíbelődik
el az aprólékos feladatokkal. Ahogy
a kézműves burkolatok is egyediek,
úgy a velük való
munka is egyedi igényességet
kíván. Én ezt
nagyon szeretem.”
- Lukács Emese,
hidegburkoló
szakember
alapjait képezi. Emese szerencsésnek érzi magát azért,
mert minden támogatást
megkap az oktatóktól, és a
burkolóként már egy ideje
dolgozó
tanulótársak
is
segítőkészek.
Na és mi történik egy
újdonsült burkolónő életében a szakmai vizsga után?
Vajon burkolónak mondhatja-e már magát? Ott hagyhatja-e azonnal a régi
munkáját, és belevághat-e
már az újba?
Természetesen még kevés a
tapasztalata. Ugyanakkor az

is igaz, hogy teli pohárba már
nagyon nehéz tölteni.
Az újdonsült burkolónő folytatja a merész döntések
sorozatát. Kilép a munkahelyéről, és burkolókat keres,
olyanokat,
akik
mellett
tapasztalatot gyűjthet, kitanulhatja a szakma csínját-bínját. Ismerkedik, megszólít mestereket. Elmegy az
éves Szakember Találkozóra.
Keresi az útját a szakmán
belül.
Jó emberekkel találkozik,
csakhogy újabb döntés elé
állítja az élet. Vagy olykorolykor alkalma nyílik rá, hogy
ezzel-azzal kicsit dolgozgasson, vagy ismét a merészség
mellett teszi le a voksát, és
belevág az új vállalkozásba,
lesz, ami lesz alapon. Emese
természetesen ismét kockáztat, és a nehezebb utat
választja.
Jön is a legelső megbízás,
elsőre még ismerősökön
keresztül. Egy épített zuhany
felújítása a feladat. Az első
siker nem is várat magára! A
megrendelő
rendkívül
elégedett!
Emese elindul az új pályán,
sorra jönnek a megbízások,
és közben felfedezi azt is,
hogy mi az ő különleges
specialitása:

MINDEN, AMI
KÜLÖNLEGES, KÉZI
GYÁRTÁSÚ BURKOLAT,
MINDEN, AMI
APRÓLÉKOS, IGÉNYES
MUNKÁT IGÉNYEL, S
AHOL FONTOS A
LÁTVÁNY ÉS A SZAKMAI
SZÍNVONAL MAGAS
MINŐSÉGE.

LUKÁCS EMESE MUNKÁIBÓL
Épített zuhany felújítása
„Hú, de szép! Nagyon régóta
vágytam egy ilyen mozaik
mintázatú zuhanyzóra” – ez
volt a megrendelő reakciója a
kész munka láttán.
A meglévő burkolatot és aljzatot fel kellett bontani, valamint
le kellett szedni a legalsó sor
csempét a falról. A feltárást
követően láthatóvá vált, hogy a
nem megfelelő vízszigetelés
miatt vizesedik az egész
felület. Emesének ki kellett
várnia, hogy a szerkezet kiszáradjon. Ezt követően faljavítást,
lejtésképzést végzett, majd
kiépítette a megfelelő rétegrendet.
Cement lapok fektetése
padlóra
Egy régi ház lakásának felújítása során kerestek burkolót. A
fürdőszoba, a konyha és az
előszoba
padlóján
kellett
cement lapburkolatot fektetni. Emesének itt a burkolatok
csatlakoztatása érdekes a nappalival egybe nyitott konyhában, ahol a cementlap
burkolat
a
faburkolattal
találkozik. Ezen kívül vastag,
kézzel gyártott cementlapokkal dolgozott, ezért oda kellett
figyelnie, hogy egyenletes
felületet alakítson ki, ne legyen
fogas a burkolt felület. A
cement rendkívül nedvszívó
felület,
ezért
a
gyártói
utasítások alapján Emese a
burkolás előtt leimpregnálta a
lapokat, majd a kész burkolatra is felvitt egy impregnáló
réteget. A szükséges lapméretet
olykor
vizesvágó
használatával hozta létre.

MK 74. SZÁM/2022 23

TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN - HIDEGBURKOLÁS

Konyhapult feletti fal
burkolása különleges
formájú lapokkal

Végre egy lakberendező.
Végre egy különleges álom.
Emese első munkája, amit
egy lakberendező tervezett
meg.
Legyezőalakú csempével kellett burkolni a konyhapult
feletti
falat.
Elvállalod,
Emese? Így hangzott a
kérdés. Nyilván el. Jött a
magától értetődő válasz,
hiszen minden, ami különleges, ami nagy figyelmet és
aprólékos munkát kíván, testhezálló feladat.
Először a festéket kellett lecsiszolni vakolatig, amihez
flexszet használt a szakember. Ezt követte az alapozás,
ragasztás, fugázás. Mivel a
bútorok már be voltak állítva,
azok körvonalát ki kellett
vágni, és jól meg kellett tervezni a látszó felületet, hogy
a különleges forma harmonikusan hasson a falon.

Kézműves jellegű csempe
ragasztása fürdőszobában

Adott egy kicsi faház pici
fürdőszobája. A házba lépve
egy
dzsungelt
ábrázoló
tapétával
találkozik
az
ember. Ezt a hatást hivatott
hordozni
a
fürdőszoba
palackzöld,
kézműves
csempéje is. Emese gipszkarton
aljzatra
dolgozott.
Szerette ezt a burkolatot.
Élvezet volt rakni, s megtalálni a legmegfelelőbb lerakást
a változó vastagságú, kicsit
hullámos
szélű
lapok
számára. Újdonság volt a
munkában, hogy a burkolónő
itt használt először lejtést
adó profilt a zuhanyzónál.
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LUKÁCS EMESE LEGGYAKRABBAN
EZEKET A MAPEI TERMÉKEKET ALKALMAZZA
·· PLANITOP FAST 330 és ULTRAPLAN ECO kiegyenlítők
·· MAPEGUM WPS és MAPELASTIC AQUADEFENSE
kent szigetelések
·· KERAFLEX S1 és KERAFLEX EXTRA S1 ragaszók
·· KERAPOXY CQ epoxi fugázó

·· ULTRACOLOR PLUS gyorskötő, cementes fugázó

Nézd meg
online a
burkolónőkkel
készített
podcastun-kat.

„A burkolói munka során olyan embereket ismerhetek meg, akik mesterek, és
mindig nagyon segítőkészek velem.
Értékelik bennem, hogy én
komolyan gondolom azt, hogy
dolgozni szeretnék ebben a szakmában, s hogy van bennem lelkesedés.”
- Lukács Emese, burkoló szakember
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SOKOLDALÚSÁG,
MEGBÍZHATÓSÁG,
INNOVÁCIÓ

Novák Péter, termékvonal
felelős írása

A nyolc tagból és különböző
kiszerelésekből
álló
termékválaszték várhatóan az
elkövetkezendő
években
folyamatosan bővülni fog.
Jelenleg a felhasználók a
következő termékeket érhetik el:
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A burkolást és a rendszeres karbantartást, takarítást megkönnyítő új termékcsaládunk az ULTRACARE termékcsalád. A Mapei mindazokat a termékeket gyűjtötte benne
egy csokorba, amelyek a burkolatok tisztításához vagy
karbantartásához köthetők, akár a kivitelezés során használandó az adott termék, akár később a rendszeres tisztítás és karbantartás során van rá szükség. A termékcsalád
minden tagja a rendszeres felhasználó legfontosabb igényei és elvárásai alapján került kifejlesztésre.
Az új és innovatív tisztítószereket tartalmazó ULTRACARE
termékcsalád teljes mértékben kiegészíti a Mapei hagyományos termékvonalait, és megfelel a modern kor elvárásainak. Az egységes szín és formavilágú csomagolások
nemcsak pontos leírásokat tartalmaznak, hanem piktogramokat is, hogy ezzel is segítsük a felhasználókat.

ULTRACARE
MULTICLEANER:

Koncentrált semleges tisztítószer, amely kezelt és
kezeletlen felületek mindennapi tisztítására alkalmas.
Különböző
hígításokban
használva alkalmas a következő felületek kíméletes tisz-

títására: gres és kerámia
burkolólapok, kő és beton
felület.
Savra érzékeny anyagokhoz,
például
polírozott
természetes
kőfelületeken
megoldás lehet cementkötésű maradványok fugázás
utáni eltávolításához.

ULTRACARE
MULTICLEANER SPRAY

Felhasználásra kész tisztító
spray, amellyel a tisztítás
gyors és egyszerű. Sokféle
felületen történő használatra
alkalmas. Arra tervezték,
hogy biztonságosan tisztítsa
a különböző védőbevonattal
kezelt felületeket. A termék
többcélú és lakóterekben,
akár munkahelyek tereiben
használható.
ULTRACARE HD CLEANER:

Hatékony lúgos tisztítószer,
amely mélytisztítóként képes eltávolítani a makacs
szerves szennyeződést és
zsírt
számos
felületről.
Hatékony tisztító és zsírtalanító hatásának köszönhetően
ideális
meglévő
kerámia és kő felületek
előkészítéséhez akkor is,
amikor
cementkötésű ragasztóval meglévő hidegburkolatra fektetünk újat.
ULTRACARE KERANET:

Koncentrált
savas
tisztítószer, mely alkalmas gres,
kerámia és minden saválló
felületre.
Nagyon hatékony megoldást
jelent
fugázás
után
a
felületen maradt cement-

kötésű maradványok eltávolítására. Savas oldat, amely
nem bocsát ki ártalmas
gőzöket, ezért nem árt sem a
kivitelezőnek sem a környezetnek.
ULTRACARE KERANET
EASY

Felhasználásra kész savas
bázisú
tisztítószer,
mely
cementkötésű
fugázóhabarccsal történt fugázás
után szinte azonnal alkalmazható. Alkalmas gres,
kerámia és minden saválló
felületen történő használatra. Gyorsan és egyszerűen
eltávolítja a habarcsmaradványokat a fugázott felületen.
ULTRACARE KERANET
CRYSTALS:

Koncentrált savas por termék, amelyet vízben kell
feloldani. Tökéletes cementkötésű habarcsmaradványok
és
cementfátyol
eltávolításához, például terrakotta,
kerámia
burkolólapok
és
saválló
természetes
kő
felületekről. A port nedves
felületre kell felhordani, majd
2-3 perc várakozás után lemosva, megtisztítja azt. Alkalmas
minden saválló felületre, de
különösen jó kézzel készített
terrakotta burkolólapokra.

ULTRACARE ACID CLEANER:

Többcélú tisztítószer. Koncentrált savas folyadék, ami
alkalmas gres, kerámia és
minden saválló felületen
történő használatra. Tökéletes
megoldást
nyújt
fugázás után a cementkötésű habarcsmaradványok
eltávolítására. Különböző hígításokban használható.
ULTRACARE KERPOXY
CLEANER:

Felhasználásra kész termék,
amivel könnyen eltávolító az
epoxifátyol fugázás után.
Alkalmas kerámia és üveg
felületekre, ide értve a
mozaikokat is.
ULTRACARE EPOXY OF GEL:

Nagyon hatékony sűrű oldat,
mely egyszerűvé teszi az
epoxi maradványok eltávolítását. Kifejezetten jó függőleges felületen történő
munkavégzéshez, mivel a
gél érintkezésben marad a
felülettel és meglágyítja a
maradványokat.
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HIDEGBURKOLÁS - TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN

TI MONDTÁTOK:
SZERETHETŐ
MEGÚJULTAK AZ
ULTRALITE RAGASZTÓK
2021-ben a Bolognai Cersaie kiállításon az olasz Mapei
SPA bemutatta az új ULTRALITE FLEX termékcsaládot.
A topkategóriás termékcsalád a méltán népszerű
ULTRALITE termékeket váltotta a piacon. Sokan felszis�szentünk! Jó ötlet ez? Lecserélni az egykomponensű kerámiaragasztó termékkategória csúcsát egy mégiscsak
ismeretlen termékcsaládra?

Novák Péter, termékvonal
felelős írása

Na jó, akkor lássuk, gondoltam, de én mosom
kezeimet! Ha Magyarországon az S2-es rugalmasságú
ragasztók között legnépszerűbb ULTRALITE S2 helyett az ULTRALITE S2 FLEX
nem válik be, akkor bizony
bajban vagyunk, kérhetünk
termékfejlesztést és javítást.
Ezért a bevezetés előtt alaposan meg kellett vizsgálnunk a terméket. És meg is
tettük!
Megnéztük, kipróbáltuk és
kipróbáltattuk! Teszteltük a
cégen belül a jól felkészült
kollegáinkkal is, és adtunk
meglévő partnereinknek is
belőle. Kipróbáltattuk olyan
külsős szakemberekkel, akik
már sokat használták a termékcsalád elődjét és olyanokkal is, akik nem.
Nem kértünk mást, csak egy
őszinte véleményt.
Mondhatnánk, hogy szerencsére jó vélemények érkez28 MK 74. SZÁM/2022
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Új, még jobban
szerethető
ragasztóink:

- ULTRALITE FLEX
(C2TE osztály);

- ULTRALITE S1 FLEX
(C2TE S1 osztály);

- ULTRALITE S2 FLEX
(C2E S2 osztály);
- ULTRALITE S1
FLEX QUICK
(C2FE S1 osztály);

- ULTRALITE S2
FLEX QUICK
(C2FE S2 osztály).

Az ULTRALITE FLEX
termékcsalád minden ragasztója
létezik szürke és
fehér változatban is.
tek, de azt hiszem, hogy
ennek nem sok köze volt a
szerencséhez. Az olasz kollégák sem vakon ugrottak
bele ebbe a váltásba. Alapos
tesztelés után engedték csak

a piacra a terméket és így az
nem csak náluk, hanem a
magyar piacon is kiválóan
megállja a helyét.
A partnereink és kollégáink
az új terméket jónak, sőt
jobbnak ítélték, mint az
elődjét.
Az ULTRALITE FLEX termékcsalád megőrizte egyediségét és azon jó tulajdonságait, amit a partnereink eddig is nagyra
értékeltek:

1.

Könnyű súlyú ragasztó, így
a 15 kg-os zsák ugyanakkora felületre elég, mint egy
hagyományos 25 kg-os.

2.

Létezik belőle S1-es és S2-es
rugalmasságú változat, illetve normál és gyorskötő is.

3.

A
termékek
alacsony
porzásúak, rendkívül kiadósak, és könnyített bedolgozásúak.
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4.
Könnyen terülnek el a lap
alatt, így a nagy és óriás
lapok burkolásakor is gyerekjáték elérni velük az
üregmentes
ágyazatot,
ami a burkolónak könynyebb munkavégzést, jobb
minőséget és mindenki
számára
nagyobb
biztonságot biztosít.
Az új termékcsalád nem
csak azt tudja, ami eddig is
megvolt.
Az új termékek még előnyösebb tulajdonságokkal is
rendelkeznek:

1.

Bekeverésük könnyebb.

2

Állaguk krémesebb, így
könnyebb velük dolgozni
falon és padlón is.
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3.

Alkalmasak akár 20 mm
vastag ragasztóágy kialakítására is, ami elsősorban
egyenetlen aljzatoknál és
nagy
lapoknál
előny.
Tudniillik várhatóan a lapméretek
növekedésével
arányosan nő a lapok síktól
való eltérése. Ha azt akarjuk, hogy mindenhol üregmentes legyen a ragasztóágy, akkor oda bizony
nagyobb ragasztóvastagságra is szükség van.
Ezeket az előnyöket érezték
partnereink és kollegáink is.
Ezért jöttek olyan visszajelzések, hogy a ragasztó
még jobb lett, s hogy kevésbé
csúszik
a
falon.
Megjelentek burkolói kommunikációk és filmek a
közösségi médiában is, ahol
dicsérték és elismeréssel

3

nyilatkoztak a termékről. A
legkedvesebb mondatom
egy debreceni burkoló kollegától jött, aki azt mondta,
hogy az ULTRALITE S2 FLEX
már nem csak jó ragasztó,
hanem szerethető is!

REFERENCIA - AJZAT ELŐKÉSZÍTÉS, HIDEGBURKOLÁS, MŰGYANTA PADLÓ

RAGASZTÓK ÉS
ALJZATKIEGYENLÍTŐK
SOKFÉLESÉGE EGY PROJEKTEN
Női szokás, hogy időről
időre átnézi az ember a
ruhatárát, és rájön, hogy
a megújulás benne van a
levegőben, meg kell lépni, szépülni, újítani kell,
különben csökken a vonzerő.
Igaz, az újat, a tisztát, a
szebbet nemtől függetlenül mindenki szereti. Az
új külső, a belső felfrissülését is hozza, új energiákat hoz, új lehetőségeket
teremt.

Letisztult, modern elemekkel született újjá a
fogadótér, megújult a
Green Garden, a Gourmet Corner étterem,
valamint a Lobby Bár is.
Egy egyedi golfpályára
néző Golfside Lounge
is kialakításra került,
ami akár 80 fő befogadására is alkalmas.
A wellness és spa
részleg I. ütemének
végeztével egy belső
élménymedence,
egy belső gyermekmedence csúszdával
és két termálmedence is elkészült.
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ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS HIDEGBURKOLÁS
Interjú a kivitelező NGM
Store Kft. ügyvezetőjével,
Gángó Tamással

Az interjút Szakáll Anetta, a
Mapei Kft. referencia felelőse
készítette
Mit kell tudnunk a
Greenfield-ről?

A Greenfield Hotel Golf & Spa
Vas megyében, Bükfürdőn
helyezkedik el, csendes nyugodt környezetben az Alpok
lábától nem messze. A 2000es évek elején épült, több
mint 200 szobával 3500
négyzetméter medence és
wellness térrel várja a vendégeket.
A kivitelezés több ütemben
zajlott.

Igen. Négy ütemben zajlott
és zajlik a hotel teljes felújítása. Úgy műszakilag, mint
belsőépítészetileg megújul a
létesítmény. A hidegburkolatok kivitelezését a cégem
nyerte, és ez is több ütemben
zajlik. Az I. ütemben a recepció, a fogadórész és étterem,
a konferencia termek felújítása zajlott 2020 decemberétől
2021 márciuság. A II. ütemben az alagsori részek
kerültek átépítésre és felújításra, ez az ütem 2021 márciustól-júliusig tartott. Itt
kapott helyet több játékelem
pl. bowling pálya, sport- és
golfszimulátor is. A III. ütemben a teljes medencetér felújítása, medencék átépítése,
illetve a wellness terek felújítása zajlott (2021 júliustól-decemberig),
illetve
januárban a külső élménymedence burkolása történt
természetesen téliesített kö32 MK 74. SZÁM/2022

rülmények mellett. A IV.
ütemben pedig a szobák
felújítása lesz soron.
Milyen feladataitok voltak?

Az I. ütemben nagyon rövid
idő alatt kellett közel 2.500
négyzetméter felületet előkészíteni meleg- és hidegburkoláshoz. A meglévő hidegburkolat bontása után
derült ki, hogy több 100
fm-en repedezett a betonfelület. Ezt beton „varrással”
kellett orvosolnunk. Ezen
kívül a különböző megmaradó
padlómagasságokat
kellett
azonos
szintre
hoznunk. Néhol 3,5-4 cm

anyagvastagsággal is számolnunk kellett. Ezeket a
feladatokat mindössze 2-3
nap alatt kellett elvégeznünk.
A gépi kiegyenlítés mellett
döntöttem. Van egy 5-6 fős
csapatom, akik erre szako-

És a II. ütem?

A II. ütemben hasonló volt a
feladat, csak kisebb négyzetméter felületen, kb. 700
négyzetméteren. Itt kiegészült a terület vizesblokkokkal és kisebb raktárhelységekkel is. A munkálatokat szintén
gépi
kiegyenlítéssel
és
ugyanazon
anyagokkal
végeztük. A vizesblokkok
vízszigetelését MAPELASTIC
AQUADEFENCE-szel
és
MAPEBAND PE 120 hajlaterősítő szalaggal oldottuk
meg. Az oldalfalak ragasztása
KERAFLEX EXTRA S1-gyel
történt.
A III. ütemben nagyon
összetett volt a feladat. Itt a
medencék és a medencetér
sodtak. A gépi megoldással a
szükséges 25-30 tonna anyagot rövid idő alatt bedolgozták egy rétegben, azonos
szintmagasságban, 1x1 m-es
hidegburkolat alá. Ez a munka rendkívül nagy precizitást
igényelt. Összesen 1.000
négyzetméter hidegburkolat
és 1.500 négyzetméter melegburkolat került kialakításra.
Milyen Mapei termékeket
használtatok?

A betonvarráshoz az EPORIP
epoxi ragasztót, az aljzat kialakítása során PRIMER G
alapozót
és
NOVOPLAN
MAXI aljzatkiegyenlítőt alkalmaztunk. A burkolatok ragasztására KERAFLEX MAXI
S1 ragasztóhabarcsot használtunk,
a
fugahézagok
tömítését
ULTRACOLOR
PLUS anyaggal végeztük. A
csatlakozási hézagokban a
MAPESIL
AC
szilikonos
hézagtömítő
került
alkalmazásra.
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felújítása történt. Első részletében 4 db medencét- 2 db
ülő, 1 db gyerek és 1 db
nagyobb, 250-300 négyzetméteres élménymedencét is kellett burkolni. Az
Agrob Buchtal német gyártó
mozaik burkolataival végeztük a munkákat. Ebben a
munkában az aprólékos,
bonyolult csomóponti felületképzés volt komoly feladat.
Az idő rövidsége miatt a
medencetér kiegyenlítését
gyorskötő anyaggal, szintén
gépi bedolgozással végeztük
a késő esti és az éjszakai
műszakban, annak érdekében, hogy másnap reggel
már szigetelni és burkolni
tudjuk a felületet.
A medencéknél az aljzat
előkészítésére
NIVOPLAN
kiegyenlítőhabarcsot hasz34 MK 74. SZÁM/2022

náltunk és PLANICRETE szintetikus polimer bázisú latex
hozzáadagolásával, a tapadási
jellemzők
javítása
érdekében. A vízzárást a
MAPELASTIC
kétkomponensű, cementkötésű habarccsal oldottuk meg. A
ragasztást KERAFLEX EXTRA
S1-gyel, aztán UTRACOLOR
PLUS-szal
fugáztunk,
és
MAPESIL AC-vel tömítettük a
csatlakozó
hézagokat.
A
medencetér
kiegyenlítése
előtt PRIMER G alapozást
végeztünk, a kiegyenlítéshez
pedig ULTRAPLAN MAXI
önterülő
aljzatkiegyenlítőt
használtunk.

A fotókon több medencét is
láttam.
Igen. Ennek a feladatnak a
folytatásaként 2021 szeptemberétől újabb három medence kivitelezését végeztük
el
hasonló
méretekben.
Továbbá a wellness terek
kerültek felújításra még összesen 3.500 négyzetméteren.
6 szauna, gőzkabin, merülő
medence és egyéb pihenő
terek kerültek kialakításra.
Ezt a munkaterületet 2021
decemberében adtuk át. A
felhasznált burkolatok itt is
Agrob Buchtal termékek voltak. A medencéknél 2,5 x

2,5cm, 5 x 5 cm kerámia
mozaikokat, 25 x 12,5 cm lapméretű medencecsempéket,
az egyéb területeken 30 x 60
cm-es lapokat használtunk
mozaikokkal kiegészítve.
Volt olyan termék, amit
speciálisan használtatok fel?

Igen,
a
fent
említett
ULTRAPLAN
MAXI
felhasználása speciális volt. Ezt
a terméket 35 fokos melegben kellett használni néhol
40 mm anyagvastagságban,
de jól vizsgázott az anyag és a
szakemberek is extra gyorsan
dolgozták be a felületre.

MŰGYANTA PADLÓ KIALAKÍTÁSA MAPEI-jel
A konyha gyantapadlójának
kivitelezését összesen 300
négyzetméteren
a
VasiÉpker Kft. végezte, a következő megoldást alkalmazva:
–– PRIMER SN epoxi alapzó
kvarchomok szórással
–– MAPEFLOOR I 302 műgyanta bevonat két rétegben
MAPENET
150
üvegszövet
háló
beágyazással
–– MAPEFLOOR
FLAKES
díszítő adalék a felületen
–– MAPEFLEX
hézagkitöltő.

ADATOK
Referencia megnevezése: Greenfield
Hotel Golf & Spa
Mapei termékekkel végzett
munkálatok: Ipari padló, aljzatképzés, hidegburkolás
Helyszín: Bükfürdő
Kivitelezés éve: 2020-2022.
Beruházó: Adventor Hotel Kft
Generálkivitelező: I-II. ütem
Kemendy és Társa Kft, III-IV. ütem

PU

45

Horváth Építőmester Zrt
Ipari padló kivitelező: Vasi Ép-Ker Kft.
Hidegburkolati kivitelező: NGM Store
Kft.
Mapei partnerkereskedő: NGM Store
Kft.
Mapei kapcsolattartó: Marton Zsolt

Tudj meg még
többet online!

Felhasznált Mapei termékek
Aljzat előkésítés: Eporip, Planicrete,
Novoplan Maxi, Ultraplan Maxi,
Nivoplan, Primer G
Hidegburkolás: Mapelastic,
Mapelastic Aquadefense, Mapeband,
Keraflex Extra S1, Keraflex Maxi S1,
Ultracolor Plus, Mapesil AC
Ipari padló: Primer SN, Mapefloor I
302, Mapenet 150, Mapefloor Flakes,
Mapeflex PU 45
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REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS

CSÚCSTELJESÍTMÉNY
AZ ÉPÍTÉSBEN

A Dominó Kft. és a Mapei Kft. több évtizedes együttműködősének egyik új eredménye
Szeged új uszodája, a Tiszavirág Uszoda. A neve ugyan furcsa asszociációkat kelt a rövid
kérészélet miatt, az azonban garantált, hogy ez a létesítmény legalább olyan szép mint
a Tisza virágzása, a biztonságos és minőségi használat sok-sok milliószor hosszabb ideig garantált.

Miért merjük ilyen biztosan
állítani a fentieket?
A kijelentés alapja mindazok
magas szintű, a legkorszerűbb technológiákat hordozó szakmai felkészültsége
és precizitása, akik a projekten dolgoztak, valamint a
választott építési megoldások színvonala.
Cikkünkben ezt a színvonalat az alkalmazott Mapei
megoldások példáján szeretnénk érzékeltetni.
Termékeinket
12
ezer
négyzetméteren alkalmazták a szakemberek.
▶▶ A szakemberek a Mapei termékmegoldásait tizenkétezer
négyzetméter felületen alkalmazták.
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„Nagyon szoros
határidővel, nagyon
szoros technológiai sorrendet kellett
tartani. Az utolsó,
átadás előtti hetekben a burkolólétszám
meghaladta a 40
főt. A legnagyobb
kihívást a versenymedencék burkolati
munkálatai jelentették, mert itt mm-re
pontosan egyeznie
kellett mindennek a
szabványok miatt,
hiszen ezek tanúsított medencék.
A derékszögnek
derékszögnek kellett lenni. Nagyon
pontosan kellett a
kiegyenlítéseket
végezni. A másik
érdekesség, hogy
volt olyan medence,
amelynek a végfala
mozgatható egészen
a medence közepéig.
Itt a felületnek 2 mmes síkeltérésen belül
kellett maradnia.”
Holman Péter,
projektfelelős,
Dominó Kft.

▶▶ A medencék és a medencék körüli terek kiegyenlítéséhez a
PLANITOP FAST 330 Mapei terméket alkalmazták a szakemberek.

Medencék burkolása 3500
négyzetméteren
A medencék burkolásához
12,5 cm x 25 cm-es greslapokat alkalmaztak a szakemberek. Aljzatkiegyenlítésként
PLANITOP
FAST
330
gyorskötésű, szálerősítéses,
cementkötésű kiegyenlítőhabarcsot alkalmaztak. A
PLANITOP FAST 330 közkedvelt
kiegyenlítőanyagunk
különösen
medencékben
végzett aljzatképzésekhez,
de szinte bármilyen területen burkolat alá kiváló
megoldás. Vízszigetelésként
MAPELASTIC kenhető anyagot használtak két rétegben,
MAPEBAND EASY hajlaterősítő szalaggal. A hajlaterősítő
szalagok
beépítésére
a
kenhető
vízszigetelések
folytonosságának biztosítására van
szükség. A kerámiaburkolat
ragasztását KERAFLEX S1

ragasztóanyaggal végezték.
A fugázáshoz ULTRACOLOR
PLUS gyorskötő, cementes
fugaanyagot
alkalmaztak,
mely ideális megoldás a
párás, nedves közegben
kiépített burkolatokhoz, így
nem
véletlen,
hogy
a
medenceterekben is ezzel
az anyaggal fugáztak. A csatlakozó hézagok tömítőanyaga az ecetsavtartalmú, szilikonos, fugaszínekben kapható termék, a MAPESIL AC
volt.
Medence körüli terek
burkolása 2000
négyzetméteren
A
kiegyenlítést
itt
is
PLANITOP FAST 330 kiegyenlítőanyaggal végezték
a szakemberek. A kent
vízszigetelést MAPELASTIC,
valamint MAPEBAND EASY
hajlaterősítő szalaggal oldották meg.
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▶▶ A képen látható burkolathoz a KERAFLEX S1 ragasztóanyagot és a KERACOLOR FF FLEX fugázóanyagot
akalmazták a kivitelezők.

A 12,5 cm x 25 cm greslapok
ragasztását KERAFLEX S1
ragasztóanyaggal végezték.
A ragasztást követő fugázás
a burkolólapokkal együtt

biztosítja a magas szintű
esztétikai megjelenést.
Ebben az esetben a cementkötésű ULTRACOLOR PLUS
fugázó-habarcs került fel-

▶▶ Minden hidegburkolattal ellátott tetőterasz alatt lennie kelll egy
tetőnek. Tehát a burkolati rétegrend alatt egy lapostető rétegrend
húzódik.
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használásra.
A csatlakozó
hézagok kitöltéséhez itt is a
MAPESIL
AC
szilikonos
anyagot használták a mesterek.
Előcsarnok és vizesblokkok,
lépcsőházak és lépcsők
hidegburkolati munkái
Az előcsarnok hidegburkolatai 60 x 60 cm-es kerámialapok, míg a vizesblokkok
burkolatai 30 x 60 cm-es
kerámialapok voltak, melyek
ragasztásához a KERAFLEX
S1 ragasztóanyagra esett a
választás.
A burkolatok
fugázását KERACOLOR FF
FLEX fugázóanyaggal végezték. A rugalmas hézagkitöltéshez a MAPESIL AC
szilikon került beépítésre.
A sportolói vizesblokkok,
öltözők és egyéb helyiségek
12,5 cm x 25 cm-es greslapokkal kerültek kialakításra. A burkolatok fektetéséhez

ADESILEX P9 ragasztó, míg a
fugázáshoz KERACOLOR FF
FLEX fugázóanyag került felhasználásra. A csatlakozó
hézagok tömítőanyaga az
ecetsavtartalmú, szilikonos,
fugaszínekben kapható termék, a MAPESIL AC volt.
A lépcsőházak és lépcsők 60
cm x 60 cm méretű burkolatot kaptak, melyek ragasztását KERAFLEX S1 fokozott
terhelhetőségű, alakítható,
lecsúszásmentes
nyújtott
nyitott idejű, cementkötésű
ragasztóanyaggal végezték.
A
burkolatok
fugázását
KERACOLOR
FF
FLEX
fugázóanyaggal végezték. A
rugalmas hézagkitöltéshez a
MAPESIL AC szilikon került
beépítésre.

speciális
alapozó
használatára volt szükség, ami
bírja a hőterhelést, így a
PRIMER MF oldószermentes,
kétkomponensű, epoxi alapozó került felhasználásra
QUARZO kvarchomok szórással. A területet itt is kent
vízszigeteléssel
látták
el,
melyhez MAPELASTIC két
komponensű kent vízszigetelést alkalmaztak két
rétegben. Az üvegmozaikok
ragasztását KERAFLEX S1
ragasztóanyaggal végezték.
A fugázáshoz a KERAPOXY
CQ műgyantás fugaanyagot
alkalmaztak. A KERAPOXY
CQ
könnyű
felhasználhatóságú, jó vegyi ellenálló
képességű, epoxi fugázóhabarcs.

szem-

1. Milyen burkolatot ragasztunk?
• minél nagyobb méretű
egy lap, annál nagyobb
teljesítműnyű
ragasztóra
van szükség.
• A lap lehet nedvszívó és
nem nedvszívó.
A nem
nedvszívó lapokhoz nagyobb tapadószilárdságú
ragasztó kell.
• A vastag és nehéz lapok
ragasztásához nagy teherbírású ragasztó kell.
• A sötét színű lap jobban felmelegszik a nap
hatására. A hőtágulás miatt
rugalmas ragasztó kell.
2. Mi a fogadó felület?
• Nem nedvszívó felület esetén nagy tapadószilárdságú
ragasztóra
van szükség.

Wellness rész hidegburkolati munkái 500
négyzetméteren
A wellness részleg kialakításához 20 cm x 120
cm-es famintás greslapok
fektetésére
került
sor.
Ragasztóként KERAFLEX S1
ragasztóanyagot használtak.
A
burkolatok
fugázását
KERACOLOR
FF
FLEX
fugázóanyaggal végezték. A
rugalmas hézagkitöltéshez a
MAPESIL AC szilikon került
beépítésre.

•
Rugalmas
felületre,
például kent szigetelésre
alakváltozásra képes ragasztó kell.
3. Milyenek
körülményei?

az

építés

• Kültérben lényegesen
nagyobb igénybevételt kell
elviselnie a ragasztónak.
• Nyitott, napsütötte kültéri
burkolat esetén nagy tapadószilárdságra és alakváltozó képességre van
szükség.

Gőzkabin hidegburkolásának kialakítása 50
négyzetméteren
A gőzkabin burkolatainak
kialakítása
során
olyan

ADATOK
Referencia: Tiszavirág Uszoda
Mapei termékekkel végzett
munkálatok: hidegburkolás
Helyszín: Szeged
Kivitelezés éve: 2020-2021
Beruházó: Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Generálkivitelező: West Hungária

Ragasztóválasztás
pontjai:

• Padlófűtés esetén a
jelentős hőmérséklet változás miatt, szintén alakváltozásra képes ragasztóra
van szükség.

Bau Kft. és a Dél Konstrukt Zrt.
konzorciuma
Hidegburkolati kivitelező: Dominó
Kft.
Fotó: West Hungária Bau Kft.
Mapei partnerkereskedő: Dominó
Kft.
Mapei kapcsolattartó: Kósa Viktor

Felhasznált Mapei termékek:
Hidegburkolás: Planitop Fast 330,
Mapelastic, Mapeband Easy, Keraflex
S1, Keracolor FF Flex, Adesilex P9,
Ultracolor Plus, Mapesil AC
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REFERENCIA
- DEKOR
PADLÓ - VÍZSZIGETELÉS
TECHNOLÓGIAI
MEGOLDÁSOK

ÁTALAKULÁS

MÁS STÍLUS,
MÁS TARTALOM,
MÁS MEGJELENÉS
Az ONYX étterem tizennégy eredményes év és két Michelin csillag kiérdemlése után egy teljesen új dologba
vágta a fejszéjét. Új és izgalmas. Ezt bárki láthatja, aki ellátogat hozzájuk, vagy megnézi az étterem honlapját. Az
új úton a legkülönlegesebb kezdeményezés a Műhely
elindítása. A Műhely, ami az előremutató magyar konyha lehetőségeit kutatja és mutatja be, ahol összefonódik
művészet, tudomány és gasztronómia.
Mindehhez méltó és a nemes
törekvést kifejező megjelenésre is szükség van.
Megjelenésre, ami egyben
önkifejezés és arculat. Megjelenésre, ami elegáns, letisztult, egyszerű és nemes
keretet ad úgy a kreatív
munkához, mint az eredmény élvezetéhez. Megjelenés, melynek kialakításához a
Mapei termékek nyújtottak
segítséget.
A Műhelyben egy alkotói
közösség dolgozik együtt,
szakács, cukrász, ételtervező,
élelmiszermérnök, sommelier. A csapattagok együttműködésének alapja a többségi
demokrácia, amelyben a
közösség előbbre való az
egyénnél, valamint meghatározó a fenntarthatóság
szemlélete úgy az alapanyagok, mint a munkafolyamatok területén.
A Műhely arculata éppen ezt
a tartalmat hivatott kifejezni,
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s ezt célozta a tervezés és a
kialakítás is. Kivitelező partnerünk, a Havelka Beton-Art
Kft. által készített padlóbevonat alapvető stílus és atmoszféra teremtő eleme a
Műhely belső terének.
Az ULTRATOP LOFT dekoratív
bevonat nem először bizonyítja be Havelka István
kivitelező kezei között, hogy
milyen pompás és mégis
végtelenül egyszerű látványt
nyújtó felületek kialakítására
alkalmas.
ULTRATOP LOFT dekoratív
bevonat
A Havelka Beton-Art Kft. 70
négyzetméteren alakította ki
a fuga és megszakítás nélküli,
egybefüggő, egyenletes simaságával lenyűgöző látvány
nyújtó padlófelületet.

A rétegrendi felépítés
menete

1. A meglévő, stabil
hidegburkolat átcsiszolása
2. Alapozás
ADDITIX
PE-vel sűrített PRIMER SN
epoxi alapozóval
3. Kvarchomok szórás,
majd a felesleges homok
eltávolítása
4. A
megkötött
alapozóréteg felcsiszolása,
majd porszívózás
5. Az ULTRATOP LOFT F
durvaszemcsés
réteg
felvitele
6. Az ULTRATOP LOFT W
finomszemcsés anyag felvitele és nullára húzása
7. MAPEFLOOR FINISH
52 W első zárólakk réteg
felvitele
8. MAPEFLOOR FINISH
58 W második zárólakk
réteg felvitele

ADATOK
Referencia: Onyx Étterem- Műhely
Mapei termékekkel végzett
munkálatok: Ipari padló
Helyszín: Budapest
Kivitelezés éve: 2020-2021.
Építészek, alkotók: URBA Stúdió,
Lengyel Márton, Juhász Andrea,

Rakusz Liza Natasa, Szenteczki
Boldizsár
Ipari padló kivitelező: Havelka
BETON-ART Kft.
Mapei partnerkereskedő: Havelka
BETON-ART Kft.

Mapei kapcsolattartó: Hugyecsek
György, Szimet Ferenc
Felhasznált Mapei termékek:
Ipari padló: Additix PE, Primer SN,
Ultratop Loft F, Ultratop Loft W,
Mapefloor Finish 52W, Mapefloor
Finish 58W
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NE BURKOLD LE,
ELŐBB SZIGETELD!

NOVÁK PÉTER,
HIDEGBURKOLATI ÉS
MELEBURKOLATI
TERMÉKVONAL FELELŐS,
VALAMINT IPACS
ANDRÁS, VÍZSZIGETELÉS
TERMÉKVONAL FELELŐS
OSZTJÁK MEG
TUDÁSUKAT VELÜNK

Könnyen kivitelezhető megoldások vizesedő
falak előkészítésére
Fiúk, erről a témáról nagyon érdekes előadást
tartottatok az idei Szakember Találkozón. Ha
egy mondatban kellene tanácsot adnotok,
hogy mire figyeljenek a szakemberek, ha vizesedik egy fal, mit tegyenek, vagy mit ne tegyenek, mi a legfontosabb, amit mondanátok?
NP: Egyértelműen azt, hogy ne burkolják le a
falat addig, amíg meg nem oldották a vizesedés
problémáját. Elfedni a vizesedést könnyű, de ez
a későbbiekben megbosszulja majd magát.
IA: Én még hozzátenném, hogy azért is érdemes
egy burkolónak is a vizesedés megszüntetésével
foglalkoznia, mert a korszerű termékeknek
köszönhetően, kis gyakorlattal maga is meg tudja ezt oldani. S ha még egy mondatot hozzátehetnék, akkor azt tanácsolnám, hogy bátran
kérjenek a szakemberek tőlünk, Mapei-esektől
segítséget, mert szívesen kimegyünk, megmutatjuk, megtanítjuk ezeknek a termékeknek a
használatát, akár a kivitelezés helyszínén is.
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Egyszerűen hangzik. Hogyan
kell mindezt végrehajtani?
NP: Érdemes ütvefúró helyett
karátfúrót használni, melynek élképzése lehetővé teszi
az ütvefúrás elhagyását. Ezzel lyukacsos falszerketbe is
nagy biztonsággal fúrhatunk.
Téglafalazat esetén nem a
téglába fúrunk, hanem a
habarcsba a téglák között. A
vizesedés felett néhány cmrel, vízszintesen 12 cm-enként
befúrunk a falazatba. A furat
mélysége 5 cm-rel legyen
kisebb a fal vastagságánál. A
12 cm-t pontosan mérjük fel
a falra. A furatokat alaposan
ki kell tisztítani, ne legyenek
Mennyire gyakori, hogy a
mai Magyarországon egy
burkoló vagy egy kőműves
vizesedő fallal találkozik
egy-egy felújítás során?
NP: Nagyon gyakori. A mai
hazai épületek jelentős részét érinti ez a probléma.
Szerencsére, ahogy Andris
is mondta, vannak módszerek, amelyekkel viszonylag
egyszerűen meg lehet a
vizesedést
szüntetni.
És
hangsúlyozom újra, nem
módszer,
amikor
fogjuk,
és leburkoljuk a vizesedő
falat. Az alulról felszívódó
nedvesség
ugyanis
utat
keres majd magának. Ha
például egy alulról vizesedő
falat belülről egyszerű kent
szigeteléssel látunk el, majd
erre rácsempézünk, anélkül,
hogy a vizesedés okát

megszüntetnénk, a víz fel
fog emelkedni a falon belül,
s akár négy-öt méter magasságba is feljuthat.
Tehát az okot kell megszüntetni. Hogyan?
NP: Kétféle megoldásunk
van. Vagy utólag kell alépítmény szigetelést végezzünk,
vagy injektálnunk kell. Az injektáláshoz a Mapei-nek van
egy rendkívül egyszerűen
alkalmazható, kiváló, csoda
terméke. Ezzel a termékkel egy burkoló szakember
is könnyedén dolgozhat,
nem kell hozzá összetett
szerszámozottság. Úgy hívják, hogy MAPESTOP CREAM.
Beviteléhez a falba szükség
van egy fúrógépre és egy kézi
kinyomó eszközre.

porosak. Majd a kézi kinyomó
szerszámmal bejuttatjuk a
MAPESTOP CREAM anyagot
a falazatba.
Mit tesz a MAPESTOP
CREAM a fallal, vagy a benne
lévő vízzel?
NP: Ez a termék kémiai gátat
képez a tégla falazatban.
Érintkezésbe lép a téglával,
és elterjed annak anyagában,
megakadályozva a felszívódó
nedvesség felfelé jutását.
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Tégla falazatról beszélsz, amibe lyukakat
fúrunk. Mit tehetünk akkor, ha a fal Porotherm téglából készült.?Rengeteg MAPESTOP
CREAM-re van szükség, hogy az ilyen falazatban rejlő összes járatot kitöltsük.
NP: Természetesen nem kell MAPESTOP
CREAM-mel kitölteni a porotherm téglára jellemző járatokat. Ilyenkor purhabot kell előbb
használnunk. Ugyanúgy a vizesedés felett 12
cm-enként vízszintesen befúrjuk a lukakat, jelen
esetben a téglába. Csak hogy előbb purhabot
nyomunk a furatba, ami lezárja a járatokat. A
purhabot azonban, kötése után, újra megfúrjuk, s ezt követően injektáljuk a falba a MAPESTOP CREAM anyagot. Ez így is érintkezni fog
a tégla anyagával, ami elegendő ahhoz, hogy
a téglában elterjedve kémiai gátat képezzen a
felszívódó nedvesség ellen.
Jól értem, hogy ez a termék lehetővé teszi
végre, hogy egy-egy burkolás, festés előtt
nem kell feltétlen vízszigetelő vagy injektáló
szakembert hívni, hanem maga a burkoló
szakember képes vele megoldani a vizesedés
problémáját?
NP: Pontosan. Ezért is beszéltünk erről a feladatról és megoldásáról a burkoló és kőműves
szakembereknek a Szakember Találkozón.
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viszont kétkomponensű anyagot érdemes választani.
A PLASTIMUL anyagok a
megfelelő szabványok szerinte bevizsgált és minősített
termékek. S ennek megfelelően lehet őket alkalmazni
talajnedvesség vagy talajvíz
elleni szigetelésre.

És mit tehetnek ezek a
szakemberek
akkor,
ha
utólagos vízszigetelésre van
szükség egy falazatban a
burkolás megkezdése előtt?
IA: Ehhez a feladathoz is
vannak kis gyakorlattal elsajátítható
megoldásaink,
amelyekkel egyszerűen és
hatékonyan
képezhetnek
akár a burkoló szakemberek is utólagos vízszigetelő
réteget. A megoldás a PLASTIMUL termékcsalád.
Ugyanolyan könnyen lehet dolgozni ezekkel a
termékekkel,
mint
a
MAPESTOP CREAME-mel?
IA: Igen. Ezek a termékek
kézzel és géppel is felhordhatók. Különösen alkalmasak alépítmények utólagos
vízszigetelésére függőleges
felületen. Teljes fedettséget
biztosítanak, a teljes felületi

tapadásuk miatt folytonos
védelmet, és kisebb egyenetlenségekkel rendelkező falazatra is felhordhatóak. A
munkaigényük szintén kicsi,
és fontos lehet, hogy akár
kézzel és géppel is felvihető
anyagokról van szó.
Azt mondod, hogy teljes
a felületi tapadásuk. Gondolom,
a
falazatok,
a
szerkezetek mozgásait is
képesek követni, hiszen….
IA: Természetesen. A PLASTIMUL bitumenes bevonatok
rugalmasak és képesek követni a szerkezeti mozgásokat.
Ezek a termékek lehetnek
egy- vagy kétkomponensűek.
Hogy melyiket választjuk
elsősorban az időjárástól
függ. Melegebb időben ajánlott az egykomponensű változat, hidegebb és a légkör
nagy páratartalma esetén

Mit jelent ez? Más és más
termék alkalmas erre vagy
arra?
IA: Elsősorban a felvitt teljes
rétegvastagság számít. Talajvíz esetén a kétrétegben
felvitt anyag teljes vastagsága
4 mm, talajnedvesség esetén
1-3 mm lehet. Talajvíz esetén
az első rétegbe egy erősítő
háló beágyazása szükséges,
ami a szakító szilárdságot, így
az ellenállóképességet növeli.
Jól hangzik. Van még más
előnye is, amit kiemelnél?
IA: Igen. Állékony anyagokról
van szó, ezért akár kézi felhordással is kevés a veszteség, kevés anyag hullik le a
felvitelkor. Nagyon jól tapadnak a felülethez, minden kis
üregbe jól beilleszkednek,
előfalazást nem igényelnek,
de a nagy üregeket valamilyen habarccsal ki kell
javítani. Van egy korlátja is az
alkalmazásuknak, méghozzá
az, hogy három méternél
nagyobb bemerülésű talajvíznyomásnál nem lehet
őket alkalmazni, de ilyen
eset nagyon ritkán fordul
csak elő. Azt még megemMK 74. SZÁM/2022 45
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líteném, hogy a bitumenes vízszigetelő bevonat
felhordása előtt alapoznunk kell a rendszer saját
alapozójával. S érdemes azt is tudni, hogy az így
kialakított vízszigetelés élettartama ugyanolyan hosszú, mint a lemezes bitumenes alalépítmény szigeteléseké.
Említetted, hogy géppel is felvihetőek. Mekkora géppark szükséges ehhez?
IA: Viszonylag egyszerű eszköztár kell hozzá.
Bárki, aki ebben segítséget kér tőlünk, annak képzést biztosítunk a gépi felhordásról. A
szórógépes rendszer, amit javaslunk, egyszerű
felépítésű, és elérhető áron van jelen a piacon.
Szükség van egy perisztaltikus szórógépre,
egy kompresszorra, egy szállító tömlőre és egy
szóró pisztolyra. Nagyon nagy hatékonysággal
lehet így dolgozni, gyors a felvitel. Egy családi
ház alépítmény szigetelése így néhány óra alatt
megoldható. Ráadásul a megfelelő tömlővel
a házat körbe lehet járni, a szórógépet csak
csekély mértékben kell mozgatni. Két emberes
munka. Az egyikőjük szórja az anyagot, társa
pedig adagolja azt a szórógépbe.
Úgy tudom, hogy a vizesedő falak esetében belülről is van megoldás megfelelő
vízszigetelésre?
IA: Igen, ha víz oldalról készítjük a szigetelést,
mint ahogy a PLASTIMUL termékekkel dolgozunk, ezt pozitív oldali szigetelésnek mondjuk.
Ugyanakkor negatív oldalról is lehet szigetelni,
azaz belülről. Negatív oldalról cementkötésű
szigetelést alkalmazhatunk. Akkor dolgozunk általában negatív oldalról, ha kívülről nem férünk
hozzá az épület falához vagy, ha alulról érkezik a
víz, és ugye meglévő épület alá már nagyon nehéz bejutni. Belső utólagos szigetelésként alkalmazhatunk egykomponensű, merev szigetelést
vagy kétkomponensű, rugalmas terméket.
Ki kell a falat egyenlítenünk a felvitelük előtt?
IA: Régi, öreg falazatot mindenképpen meg kell
erősítenünk ezen a módon, és ilyenkor érdemes
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kétkomponensű szigetelést
alkalmazni. A vizesedő falak megoldásai a Mapei-nél
rendszerekben érhetők el,
így a szigetelőanyagok alkalmazása mellett, a falazatra érdemes egy antikondenzációs réteget is felvinni,
valamint végül páraáteresztő
festéket alkalmazni. Így teljes
a megoldás.
Említenél néhány konkrét
anyagot is?
IA: Természetesen. Egyszerű
feladatokra, például aknák,
vízóra aknák, kerítések esetében nyújt megoldást a
PLANISEAL 88 vízszigetelő
anyagunk. Ez egy simítóvas-

sal egyszerűen felhordható
anyag. A másik anyagunk a
MAPELASTIC FOUNDATION.
Ez a termék kétkomponensű, egy por alakú anyagból
és egy folyékony, elasztomer
anyagból áll. Külső és belső
oldali vízszigetelésre is alkalmas. Nagy előnye, hogy 2 mm
vastagságban kialakítható, és
teljes biztonsággal elzárja a fal
másik oldaláról érkező vizet.
Több megoldást is említettetek. Hogy éppen melyik a legalkalmasabb egy
adott munka során, hogyan
dönthetik el a szakemberek?
IA: Amikor egy ilyen feladat
előtt áll valaki, érdemes fel-

keresnie minket. Megnézzük
a helyszínt, megvizsgáljuk
a falazatot, és segítünk a
megoldás kiválasztásában.
Megmutatjuk a termékek
alkalmazását, könnyű elsajátítani az alkalmazást.
NP: Szerintem említsük még
meg azt is, hogy a PLASTIMUL
termékeinket alkalmazták a
Puskás Ferenc Stadion alépítmény szigeteléseinél, óriási
sikerrel.

Tudj meg
többet az
egyszerű
alépítmény
szigetelésről
online!
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VÍZSZIGETELÉS - TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

TETŐ IS, TERASZ IS
SZAKMÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Nagyon sokszor beszélünk, illetve írunk teraszok kialakításáról, burkolásáról. Úgy az oktatásainkon, mint a Mapei Krónika hasábjain újra és újra előforduló téma ez. Ritkábban kerülnek elő azonban olyan összetettebb, több szakmát és termékvonalat is érintő feladatok és ezek megoldásai, mint például a fűtött, védett tér feletti tetőteraszok kérdésköre.
Természetesen, cikkemben
nem fogom végig venni az
összes kialakítási lehetőséget.
Mindössze a legfontosabb
kritériumokra hívom fel a
figyelmet.
Ahogy a címben is írtam, a
tetőterasz tető is, terasz is.
Ennek megfelelően legalább
két szakma, szakág együttműködését igényli.
Egyrészt tető. Ezt azt jelenti,

Fábián Zoltán, okleveles
építőmérnök írása
▶▶ Felújíás esetén gyakran nincs jelen tervező, aki összefogná a
szükséges szakágak együttműködését. Így ez a feladat magukra a
szakágak képviselőire hárul. Hány szakmát jelent ez a kép alapján?
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hogy minden hidegburkolattal ellátott tetőterasz alatt
lennie kell egy-egy „tetőnek”.
A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy a burkolati rétegrend
előtt, előbb egy lapostető
rétegrendnek kell elkészülnie. Ezt követően a lapostetőn alakítják ki a szakemberek a terasz rétegrendet,
annak aljzatával és hidegburkolatával.

a rákerülő teraszrétegrend. Át
kell gondolni, hogy mit jelent
ez az egymásra kerülő
rétegek vastagságát tekintve,
illetve hogyan valósíthatók
meg egymáshoz képest.
Fontos átgondolnivaló például az, hogy ha más-más
irányú a vízelvezetés a burkolat felszínén és a lapostető
vízszigetelésén, akkor a rendelkezésre
álló
szintma-

lenül a burkolat alatt nem
készül külön vízszigetelés,
mivel
annak
kialakítása
szivárgó rendszerű. Ilyenkor
nagy, sík felületek is kialakíthatók tetőteraszként. Nem
szabad
azonban
elfelejtenünk, hogy a rétegrend
vízelvezetőképességével
is
számolni kell.
Nagyméretű tetőteraszoknál,
kiemelt
létesítményeknél,
részlegesen zöldtető kialakítása is megvalósulhat a
burkolt felületek mellett.
Ilyenkor egy nem hagyományos építőipari szakterület is
becsatlakozik az egyeztetésbe, tervezésbe, hiszen a zöldtető kialakítása, a tetőszigetelést és az elválasztó
réteg fektetését követően,
alapjában véve kertészeti
feladat.
GYAKORLATI KIALAKÍTÁS

▶▶ Minden hidegburkolattal ellátott tetőterasz alatt lennie kell egy
tetőnek. Tehát a burkolati rétegrend alatt egy lapostető rétegrend
húzódik.

Új építés esetén a tervezőnek
számos kérdést kell átgondolnia. Felújítás esetében
ugyanezek a kérdések általában az együttműködő
szakágak képviselőire maradnak.
Az egyik ilyen például a
lejtések és vízelvezetések
kérdése. Természetesen a
lapostető vízelvezetése, lejtései ugyanúgy fontosak, mint

gasságban mindenhol elfér-e
a kívánt hőszigetelés, illetve
az aljzat és a burkolati rétegrend. Amennyiben pedig
azonos irányú, például pontra
lejtett a lapostető szigetelése
és a teraszburkolat is, akkor a
megoldandó feladat az lesz,
hogy milyen összefolyóval
lehet a különböző síkokon jól
megoldani a vízelvezetést.
Vannak esetek, amikor közvet-

Lapostető rétegrend:
A lapostető rétegrend biztosítja a tető megfelelő
vízszigetelését, páratechnikáját és hőtechnikáját. Tehát
ennek a lapostető rétegrend
kialakításának
köszönhető,
hogy a tetőterasz alatti tér
száraz marad, valamint hőszigetelt az érvényes szabályozásnak
megfelelően,
illetve, hogy a rétegrendben
nem
keletkezik
párakicsapódás.
Kialakítása sokféle lehet.
Megoldható egyenes rétegrenddel,
amikor
a
vízszigetelés a hőszigetelés
felett helyezkedik el, de lehet
fordított
rétegrendű
is,
amikor a vízszigetelés a zártcellás hőszigetelés alatt helyezkedik el.
Készülhet modifikált bitu-
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Terasz rétegrend
A terasz rétegrend biztosítja
a megfelelő esztétikájú, terhelhetőségű, kopásállóságú
és csúszásgátlású burkolt
felületet.
Gyakori megoldás a szárazon
fektetett burkolat. Ez lehet
akár zuzalékágyba fektetett
térkő, akár talpakra helyezett
vastag önhordó burkolat,
vagy akár szerelt telített
faburkolat.
Magyarországon ugyan ritkább, de jó megoldást nyújthat a szivárgó, azaz szemcsehiányos aljzatra fektetett
hidegburkolat is. Ebben az
esetben a hidegburkolatot a
lapméretnek
megfelelő
hidegburkolati
ragasztóval
kell leragasztani az aljzatra
úgy, hogy csak a lap
hátoldalát kenjük meg.
A leggyakoribb és hazánkban
a leginkább bevált megoldás
hidegburkolattal
ellátott
tetőterasz kialakítására a
hagyományos
cementes
aljzaton, illetve esztrichen
bevonatszigeteléssel készülő
hidegburkolat.

▶▶ Amennyiben tetőterasz burkolatának felújítását végezzük, nem
árt, ha tisztában vagyunk azzal, milyen állapotban van a hidegburkolati rétegred alatti lapostető rétegrend.

menes lemez vízszigeteléssel
vagy műanyag, PVC vagy
TPO/FPO alapú vízszigetelő
lemezzel.
Az alkalmazott anyagok és
rétegrendek kiválasztása általánosságban azonos az
egyéb lapostetők kialakítása
során figyelembe vett szempontokkal.
Eltérés
lehet
azonban a rögzítés tekintetében. Ugyanis a tetőteraszon
mindenféleképpen leterhelt
lapostető rétegrend készül,
továbbá, ha zöldtető is kerül
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kialakításra, akkor az alkalmazott vízszigetelő lemezeknek
mindenképpen gyökérállóknak kell lenniük.
Fontos továbbá, hogy a lapostető rétegrend és a burkolati
rétegrend
között
legyen
legalább egy elválasztó geotextília réteg, valamint a
mérettől és a lejutó nedvesség mértékétől függően,
szivárgó lemezre is szükség
lehet.

Hidegburkolati rétegrend
Először elkészül, célszerűen
a megfelelő lejtések kialakításával a cementes aljzat.
Amennyiben
szükséges,
erre kerülhet még kiegyenlítő réteg is, például
a PLANITOP FAST 330
habarcs. A következő réteg
a kent vízszigetelés, például
a MAPELASTIC. S erre kerül
a
lapméretnek
megfelelően kiválasztott ragasztóréteg, például ULTRALITE
S1 FLEX hidegburkolati
ragasztó. A hidegburkolat fektetés természetesen
fugázással, hézagkitöltéssel
zárul.

A LEGJOBB BURKOLATHOZ CSAK A
LEGJOBB RAGASZTÓ A MEGFELELŐ!

Otthonához mindenki szeretné a megfelelő hidegburkolatot kiválasztani, azonban a tartós
szépséghez meg kell találni a megfelelő környezetbarát terméket. A Keraflex termékcsalád a
lehető legjobb választás kerámia- és kő-, padló- és falburkolatok fektetéséhez.

MAPEI. MÁR ELSŐRE VÉGLEGESEN.
További információ: www.mapei.hu
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