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

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

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

Ultralite S2

Megkönnyítjük
munkáját!

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

Miért válassza az Ultralite S2 ragasztót?

Ezzel csökkentheti

részletek a mapei.hu-n
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ÜGYVEZETŐI KÖSZÖNTŐ

Egyrészt akkor vagyok igazán boldog, ha sok embernek tudok segíteni, ha hozzájá-
rulhatok ahhoz, hogy az emberek egy kicsit jobban éljenek. Másrészt akkor vagyok 
boldog, s ez szerintem mindenki másra is érvényes, ha vannak kihívást jelentő céljaim, 
és kitartóan, az akadályokat és a veszélyeket legyőzve haladok feléjük.

AZ ÉLETÜNK AKKOR AZ IGAZI, HA ÉLJÜK AZT

Kedves Olvasó, kedves Barátom!
Az előző szám köszöntőjében le-
írtam, hogy van egy célom, ami 
igazán nagy kihívást jelent a szá-
momra. Ez nem más volt, mint 3 
óra 45 perces idővel teljesíteni a 
párizsi maratont. Beszámoltam 
arról is, hogy az addigi legjobb 
időm 2017 őszén, Rómában, az 
első maraton versenyemen 4 óra 
49 perc volt.

Tehát azt a célt tűztem ki, hogy 
több, mint egy órát javítsak az 
időmön fél év alatt.
A tél folyamán végig keményen 
edzettem. Az edzőm online 
edzéstervet adott nekem minden 
hétre, és azt én szorgalmasan 
elvégeztem. Nem volt könnyű. 
Volt, hogy munka után, este ki-
lenckor mentem el 2 órát futni, 
amikor -3 oC volt a hőmérséklet. 

Ilyenkor már fáradt voltam, és 
nem volt mindig könnyű rászánni 
magam arra, hogy végigcsináljam 
az edzést. Úgy éreztem azonban, 
hogy ha csak egyszer is engedek, 
akkor jóval nehezebb dolgom 
lesz, ezért kitartottam, lefutottam 
a két órát. Mire végeztem, még 
hidegebb lett, és a sapkámra, a 
maszkomra ráfagyott a leheletem. 
Végül idén, április elején eljött 
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a nagy nap, a maraton napja 
Párizsban. Erősnek és jól felké-
szültnek éreztem magam. Az idő 
ideális volt, és 42 000 emberrel 
közösen állhattam a rajthoz. Csak 
úgy izzott a levegő, lüktetett kö-
rülöttünk az energia.  
Egészen a 25. km-ig nagyon jól 
bírtam. Sajnos ekkor a jobb csí-
pőmben az addigi tompa, lágy 
fájdalom annyira felerősödött, 
mintha késsel vagdosták volna. A 
terhet ezért áttettem a bal olda-
lamra. Ez persze a bal lábamat, 
különösen a combomat viselte 
meg. Egy szó mint száz, lassíta-
nom kellett. A végén, közvetlenül 
a cél előtt mégis futotta még az 
erőmből egy sprintre. Az időm: 4 
óra 10 perc lett.
Tudod, mi jutott eszembe, amikor 
átléptem a célvonalat, megnéz-
tem az órámat és láttam az időt? 
„Megcsináltam!” Akkor ott, és 
azóta is nagy boldogsággal tölt 
el, hogy fél év kitartó edzéssel 39 
percet javítottam az időmön. A 
befutást követően ez olyan örö-
met okozott, hogy még el is sír-
tam magam.
Kérdezhetnéd, hogy hogy van 
ez? Nem értem el  a kitűzött célt, 
mégis örülök? Így van, mivel 
megtanultam néhány dolgot az 
élettől. 

1. A kihívást jelentő célokat 
azért kell kitűznünk, hogy kilép-
jünk a komfortzónánkból, azok 
elérése érdekében. Képzeld el, 
hogy ha az elért időmet tűzöm 
ki célul. Nem gondolod, hogy az 
eredményem nagy valószínűség-
gel gyengébbre sikerült volna? Én 
valószínűnek tartom, hogy igen. 
Eszembe jut erről egy gondolat, 
amit valahol olvastam: Célozd 
meg a Holdat! Még ha el is hibá-

zod, biztosan a csillagok között 
landolsz. Én Párizsban a csilla-
gok között landoltam, és hidd el, 
nagyon-nagyon fényesek!

2. A második, amit megtanul-
tam: ha nem éred el a kitűzött 
célt, ne a célon módosíts, ha-
nem a határidőn. Én pontosan 
így teszek. A 3 óra 45 perces idő 
elérését ismét kitűztem 2019 ta-
vaszára. 

3.  A harmadik dolog, s talán 
a legfontosabb: nem a cél a fon-
tos, hanem az út, ami oda vezet. 
Rendkívül sok öröm ért engem a 
futás, a felkészülés és a verse-
nyek során! Ez az igazán fontos. 
Valamint az, hogy ha egy célért 
küzdesz, közben egyre jobb, erő-
sebb, kitartóbb, gazdagabb  em-
berré válsz. 
A rajtvonal átlépése és az első 
frenetikus öröm után, különös ál-
lapotba kerültem. Jöttek a kérdé-
sek: „Most akkor hogyan tovább? 
Mit fogok csinálni?” Űr támadt 
bennem, hiszen  a célért végzett 
napi feladatok és küzdés véget 
értek.

4. A negyedik nagy tapasztalat, 
amire az élet megtanított, a nyi-
tottság. Ennek köszönhető, hogy 
ahogy körbenéztem az életem-
ben, találtam egy új, közelebbi, 
erős motivációt és célt a sporton 
belül.
Talán te is tudod már, hogy né-

hány éve, a Mapei a fő támoga-
tója a Tour de Zalakaros amatőr 
országúti kerékpáros verseny-
nek.  Ezen a versenyen én magam 

is háromszor indultam eddig, de 
egyszer sem készültem  rá iga-
zán. A 127 km-es távon az eddigi 
legjobb időm 4 óra 17 perc volt. 
Idén a Tour de Zalakaros verse-
nyen is lesz célom. Mivel a táv a 
tavalyihoz képest hosszabb lesz 
10 km-rel, kitűztem, hogy ezt a 
hosszabb távot 4 órán belül te-
szem meg.  És az idei versenyen 
lesz még egy célom is: a „sirató-
fal” nevű emelkedőn felmegyek 
anélkül, hogy leszállnék a bringá-
ról. Tehát új kihívások, élmények 
és jobb eredmények várnak rám. 
Tarts velem. Tűzz ki te is kihívást 
jelentő célokat magadnak, akár a 
munka, akár a sport, akár az éle-
ted bármely területén. Olyan cé-
lokat tűzzél ki, amelyekért ki kell 
lépned a komfortzónádból, és 
tegyél meg a célodért kitartóan 
mindent, hogy elérd azt. 
Ha így teszel, akkor az életedet 
valóban éled majd, és élvezni fo-
god minden pillanatát.
Valóban boldog leszel!

Szeretettel: 

Markovich Béla

Nem értem el a kitűzött célomat. 
Mit gondolsz, meddig szomorkod-
tam ezen? Egy pillanatig sem.
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Kedves Par tnerünk!
Miér t lopta be magát a szí-
vünkbe a Tour de Zalakaros 
amatőr kerékpáros verseny?
Mert ez a verseny mindenkié!
Ez azt jelenti, hogy a  különféle 
távok között biztosan megtalá-
lod a Neked valót, hiszen a 137 
km-es versenytáv mellett a 
33 km-es Kis-Balaton családi 
túra, és a   60 km-es teljesít-
ménytúra is várja a nevezőket.
S mivel ez egy barátságos, 

családias amatőr verseny, vár-
juk mindazokat is, akik eddig 
még soha nem indultak kerék-
páros rendezvényen.
Gyer tek, érezzétek jól maga-
tokat, és próbáljátok ki a ke-
rékpározást a gyönyörű zalai 
dombok között!
A verseny maga ugyan vasár-
nap lesz, de több ok miatt is 
érdemes már szombaton, vagy 
akár pénteken Zalakarosra ér-
kezni. Tar talmas, programok-

Nagy örömmel jelenthetem be, hogy idén 4. alkalommal leszünk fő szponzorai az egyik 
legnépszerűbb hazai amatőr országúti kerékpárversenynek, a Tour de Zalakarosnak!

Fehér Melinda, törzspartner 
kommunikáció felelős

BRINGÁZZ VELÜNK! - MAPEI 
TOUR DE ZALAKAROS

Sok szeretettel 
várunk a 

Mapei Tour 
de Zalakaros 
kerékpáros 

hétvégén, június 
16-17. között!

MAPEI HÍREK RENDEZVÉNY

Zalakaroson idén is 
együtt bringázhatsz 
Andrea Tafival. 

A Tour de Zalakaroson ezen a nyáron 
részt vesz Gilberto Simoni, a Giro d’Ita-

lia kétszeres össszetett győztese.
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kal teli hétvégét tölthetsz el a 
családoddal:
Minden nevező rajtcsomagja 
tar talmaz egy ajándék belé-
pőt a zalakarosi termálfürdő-
be és a Zobori Élményparkba! 
Emellett szombaton lesz a be-
melegítő túra, a céges csapat-
verseny, a tombola, a gyer-
mekverseny és a VIP sátor is a 
Mapei par tnerek rendelke-
zésére áll majd.
A VIP sátor minden évben 
egyfajta találkozási pont-
ként működik: egész hétvé-
gén fr issítőkkel, kerékpár-

szervizzel, kerékpár tárolóval 
várunk. Sőt, kivetítőn együtt 
nézhetjük a labdarúgó világ-
bajnokság meccseit is.
Örömömre szolgál, hogy meg-
oszthatom Veled azt is, hogy 
tavaly Andrea Tafinak olyany-
nyira megtetszett a zalai ke-
rékpáros hétvége és az it teni 
táj, hogy idén újra eljön hoz-
zánk bringázni! 
Az 50 éves olasz bringás más-
fél évtizedes profi pályafutása 

során 8 profi győzelmet szer-
zett, közben 10 háromhetes 
körversenyen és 43 klasszikus 
egynaposon versenyzett. 
Más újdonságunk is van. 2018-
ban: a Giro d’Italia kétszeres 
összetett győztese, Gilber to 
Simoni  is csatlakozik a ver-
senyhez, és kétszer is együtt 
bringázhatunk vele!

Simoni 
nevéhez 
8 Giro, 2 
Vuelta és 
1 Tour de 
France szakaszgyőzelem is 
fűződik, korszakának egyik 
legjobb hegyi menője volt.
Zalakaroson nem csak mesz-
sziről lesz látható a két olasz 
sztár, hanem aktívan részt is 
vesznek az eseményen, és a 
Mapei VIP sátor vendégei is 
lesznek. A szombati beme-

legítő túrán, majd a vasárna-
pi  maraton 137 km-es távján 
is rajthoz állnak mindketten, 
ezen kívül lesz autogram osz-
tás, közös fotózás és színpadi 
beszélgetés is velük!

A Kis-Balaton természetvédel-
mi területén tekerni mindig kü-
lönleges élmény. 
Akármelyik távon is mész, 
vess néha egy-egy pil lantást 
a tájra, a lenyűgöző szépségű 
természetvédelmi területekre! 

Ha így teszel, azonnal megér-
ted majd, miér t áll olyan közel 
a szívünkhöz ez az esemény.

Várunk tehát sok szeretet tel júni-
usban Zalakaroson!

További részleteket a 

www.tourdezalakaros.hu

weboldalon találsz.
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Ugyanakkor, ahogy minden év-
ben, idén is egy kicsit más volt, 
mint az előző években. Ha ösz-
szehasonlítom a korábbi évek 
rendezvényeivel, szembeötlik, 
hogy a növekvő  építőipar és 
az ezzel együtt  növekvő szak-
emberhiány ösztönözte válto-
zások rányomták a bélyegüket 
a teljes kiáll ításra, és hatás-

sal voltak a  Mapei standra is. 
Lássuk tehát, milyen újdonsá-
gok voltak a Mapei megjele-
nésben az idei Construma-n.
A szakmai tar talom és bemu-
tatásának célja is nagyot vál-
tozott.  Az utóbbi egy-két év-
ben, s leginkább az idén, már 
nem csupán az újdonságok 
kerültek előtérbe, hanem olyan 

A Construma Szakmai Kiállítás idén is legvonzóbb arcát 
mutatta a közönségnek.  Voltak ott jövőbe mutató stan-
dok, csinos hostessek, elegáns, öltönyös férfiak, csinos, 
kosztümös hölgyek, finom ételek, és minden más, ami 
nem maradhat el  egy szórakoztató, s egyúttal rendívül 
informatív szakmai kiállításról. 

Novák Péter, hideg- és 
melegburkolati termékvonal 
felelős írása

MAPEI HÍREK RENDEZVÉNY
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megoldásokat és segítségeket 
adtunk a kiáll ítás látogatóinak, 
melyek fókuszában az építők 
és épít tetők problémáinak 
gyakorlati megoldásai állnak. 
A stand és a látogatókat váró 
Mapei szakemberek legfonto-
sabb célja a segítségnyújtás 
lett. A mondanivaló, a műkö-
dés, a programok és a lehető-
ségek mind erre a szándékra 
lettek felfűzve, ideér tve a szű-
ken szakmai és az azon túlmu-
tató kommunikációt is.

A falakra ír t  nem szakmai üze-
netek száma igen kevés volt, 

viszont annál inkább időszerű. 
Be kell látni, valóban szükség 
van rájuk.

Ez a Mapei Kf t. küldetéséről 
szóló üzenet kiemelt helyet 
kapott a standon, hogy min-
denki elolvashassa, de min-
ket Mapei-seket is motivált, 
és emlékeztetett arra, hogy 
miér t dolgozunk. Hiszen a 
Mapei-nek a fenntar tható fej-
lődés nem eladási eszköz, és 
mi nem csupán „kívülről öltö-

zünk zöldbe, hanem a szívünk 
is zöld”.
Ezt szolgálja az az alapvető 
szándék, ami minden termék-
megoldásunkat meghatároz-
za: amit adunk az évtizedekig  
jó. Nem kopik el, nem megy 
tönkre nagyon sokáig, mer t 
hisszük, hogy egy építési 
megoldás akkor a leginkább 
környezetbarát, ha az építést 
nem kell rövid idő alatt meg-
ismételni.

A másik üzenet a szakem-
bereknek szólt, mégpedig a  
Szakember Közösségre hívta 
fel a f igyelmet. A belépés ebbe 
a közösségbe számos előny-
nyel jár. A plakáton fel voltak 
sorolva a közvetlen előnyök, 
de sok más, a teljes építőipar t 
szolgáló célokat is kitűzött 
maga elé a közösség.  A fel-
soroltakon kívül további cél a 
korszerű és magas minőségű 

CONSTRUMA 2018

EGY KIÁLLÍTÁS 
KÉPEI

A MAPEI KFT 
KÜLDETÉSE:

A fenntartható 
fejlődés szem előtt 

tartásával elsőre 
végleges építési 
megoldásainkkal 

és minden 
tudásunkkal 
segítjük az 

embereket a 
jövő épületeinek 
megalkotásában.

Csatlakozz a 
SZAKEMBER 
KÖZÖSSÉG
tagjaihoz. 

www.szakemberkozosseg.hu
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szakemberképzés segítése a 
minden érintett korosztályban.
Ezzela témával ma már a kor-
mányzat is foglalkozik, és e te-
rületen a Mapei Kf t. már évek 
óta megtesz minden tőle tel-
hetőt. A cél a szakemberhiány 
orvoslása, valamint a szak-
munka, s a szakemberek elis-
mertségének helyreáll ítása. 

A szakmai részben különleges 
megoldásokat mutattunk be.
Homlokzatra nap mint nap 

burkolunk. Erre a munkára je-
lent megoldást a MAPETHERM 
TILE SYSTEM rendszer, aminek 
számos előnye van.
A homlokzatburkolás eszté-
tikai előnye, hogy rendkívül 
változatos megjelenést ad. 
Az ultramodern óriáslapoktól 
kezdve, a hagyományos meg-
jelenést biztosító természe-
tes kőburkolatokig, egy hom-
lokzat mindennel burkolható. 
Ráadásul a MAPETHERM TILE 
SYSTEM segédanyag rendszer 

megfelel a szabványoknak, ér-
vényes engedélyekkel rendel-
kezik, és  így alkalmas arra, 
hogy a különböző homlokzati 
burkolásoknál az előírásoknak 
megfelelő eredményt nyújtsa.
Továbbá kiemelkedő műszaki 
tulajdonságainak köszönhető-
en a megrendelő és a kivitele-
ző egyaránt a legbiztonságo-
sabb megoldást kapja. 

Az új MAPE-MOSAIC lábazati 
vakolatunk szintén megismer-
hető volt a Construma-n.
A MAPE-MOSAIC segítségével 
a homlokzati hőszigetelések 
lábazati részén alakítható ki 
tar tós és esztétikus felület. 

A hidegburkolás területéhez 
kapcsolódóan  a nagy és óriás 
lapos megoldásaink kerültek 
bemutatásra. A hagyományos 
greslapok legnagyobb oldal-
hossza mára gyakran megha-

ladja az 1 méter t, és varázs-
latos gyorsasággal hódítanak 
teret az óriás méretű, vékony 
porcelán lapok is. Az utóbbi-
ak 3-6 mm-es vastagságához 
akár 3,2x1,6 méteres oldal-
hossz is tar tozhat. A burkoló 
szakma nincs teljesen felké-
szülve a lapméretek ilyen nö-
vekedésére, ezér t döntöttünk 
úgy, hogy a standunk egyik fő-
falát ez a téma foglalja el. 

A kompro-
misszumoktól 

mentes homlokzati 
megoldásunk, a

MAPETHERM TILE 
SYSTEM kiérde-

melte a Construma 
Nagydíjat.
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Elsősorban nem anyagokat, 
hanem technológiát mutat-
tunk ahhoz, hogy hogyan lehet 
ezekkel a drága és nehezen 
kezelhető lapokkal hibátlan 
munkát végezni.

Ide tar tozott a rejtett dilatá-
ció kialakítást mutató instal-
lációnk is. Hiszen, ha valaki 
nagyméretű lapot vesz, akkor 
a kész felületet bizonyára nem 
akarja dilatációs hézagokkal 
darabokra szabdalni annak ér-
dekében, hogy a kész burkolat 
lekövethesse a mozgásokat. 
A MAPETEX SYSTEM erre a 
problémára ad megoldást.

A szintén bemutatásra került 
új fugaszíneket a folyamato-
san változó burkolati trendek 
inspirálták. A cél az volt, hogy 
megkönnyítsük a fugaszín ki-
választását. Ezér t az új színe-
ket  öt érzés, hangulat szerint 
csopor tosítottuk. Komoly ku-
tatások állnak amögött, hogy 
a burkolat és a hozzá il lesz-
kedő fugaszín választás hogy 
tör ténik. Az  „Ez tetszik!” kije-
lentés mögött mélyebb össze-
függések rejlenek. A színek-
hez mindig valamilyen érzést, 
hangulatot párosítunk, aminek 
il leszkednie kell a burkolat és 
a helyiség nyújtotta érzéshez. 
Ezek a választást megalapozó 
érzések lelhetőek fel az új fu-
gaszín mintánkban is: varázs-
latos, romantikus, természe-
tes, hagyományos és derűs.

Standunkon a legnagyobb 
siker t a gyerekek számára 
készült játszósarok aratta. 
It t a dekoratív, puha és biz-
tonságos műgyanta padlón, 

a MAPEFLOOR COMFORT 
SYSTEM-en játszhattak a gye-
rekek. A felnőtteknek szóló 
rendezvényen öröm volt nézni, 
amikor az anyukák és a gyere-
kek megpihentek it t egy kicsit.

A kerékpárverseny  a felnőttek 
játszósarka volt. Egy szimulá-
tor segítségével 500 méteres 
távon lehetett versenyezni, 
majd a hajrá után kissé felpö-
rögve örülni  a győzelem édes 
ízének. A versenyeket és a 
drukkoló közönséget látva is-
mét megbizonyosodtam arról, 
hogy a játék komolyabb dolog 
mint a munka.

Azt gondolom, hogy az idei 
Construma-n a Mapei ismét 
kitett magáér t. A nagysza-
bású, változatos és komoly 
kiáll ításon jó hangulatban és 
sikeresen  tudtuk átadni az év 
közben összegyűlt tapasztala-
tainkat, ér tékeinket  és mon-
danivalónkat par tnereinknek, 
valamint minden vásárlátoga-
tónak.

ÚJ FUGASZÍNEK, 
ÚJ CSOPOR-
TOSÍTÁSBAN:

varázslatos
romantikus
természetes

hagyományos
derűs
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Kevesen tudják, hogy az épületek külső részei és a kültéri épített szerkezetek Ma-
gyarország éghajlata és fekvése miatt nagyobb mértékben vannak kitéve a fagy ká-
rosító hatásainak, mint például az északi vagy a déli országokban. Ennek oka, hogy 
a téli időszak alatt magasabb a fagyási-olvadási ciklusok száma, mely az alkalma-

zott építőanyagok szerkezetét nagyobb mértékben veszi igénybe.

Interjú 
Novák Péter, 

hideg- és 
meleg-

burkolati  
termékvonal 

felelőssel

KÖNNYEN ELÉRHETŐ, GYORS ÉS RENDKÍVÜL 
HASZNOS SZAKMAI KÉPZÉS A MAPEI-TŐL

MAPEI HÍREK OKTATÁS

IHOGYAN HASZNÁLJUK HELYESEN A CEMENTES FUGÁKAT?
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Miért van szükség külön képzésre a 
gyorskötő cementes fugaanyag be-
dolgozása kapcsán?
A cementes fugák bedolgozása 
rutin feladatnak számít a piacon, 
mégis rengeteg a reklamáció, 
különösen a gyorskötő fuga-
anyag használata után. Még a 
jól képzett burkolók is elkövet-
nek olykor-olykor apróbb hibá-
kat. Ezért úgy gondoltuk, hogy 
egy gyors, könnyen elérhető és 
praktikus képzés korrigálhatja 
azokat a berögződéseket, ame-
lyeket néha még a jó szakembe-
rek sem vesznek észre. 

Máshogy kell egy gyorskötő fuga-
anyaggal bánni?
Pontosan. Azt kell mondjam, 
hogy a mi gyorskötő fugázónk, 
az ULTRACOLOR PLUS jelenleg 
a piac legjobb fugázóanyaga. 
S nem csak a magyarországi 
piacot értem ez alatt. Nyugat-
Európában az ULTRACOLOR 
PLUS a legnépszerűbb fugázó-
anyagnak számít. Mégis itthon 
nincs egyöntetű jó vélemény 
a termékről. Ennek megvan az 
oka, méghozzá elsősorban egy 
évekkel ezelőtti helyzet, ami-
kor az ULTRACOLOR PLUS 
bedolgozása, kiemelten nagy 
odafigyelést igényelt, éppen 
a szupergyors kötése miatt. 
Csakhogy nem azért zajlik a 
Mapei-nél az a rengeteg fej-

lesztés és kutatómunka, hogy 
ezekre a piaci jelzésekre ne fi-
gyeljünk oda. Pontosan az a 
cél, hogy a termékeket a legigé-
nyesebb piaci szereplők köve-
telményeihez igazítsuk. Ezért 
az ULTRACOLOR PLUS recep-
túrája és ezzel a bedolgozási 
paraméterei már régen megvál-
toztak. Nagyon sok kivitelező 
felfedezte már ezt a változást, 
és nagy örömmel és sikerrel al-
kalmazza a terméket. Nagyon 
sokan szeretik, és vannak, akik 
a régi visszhangra való tekin-
tettel nem hajlandók használni. 
Holott ennek ma már semmi 
alapja nincs. Az ULTRACOLOR 
PLUS ma sokkal több előnyt kí-
nál minden más hagyományos 
fugázónál.

Mik ezek az előnyök?
Könnyen és jól bedolgozható 
termék, nagyon jó vele dolgoz-
ni. S ennek módját szeretnénk 
ezeken a rövid és a kereske-
désekben elérhető képzéseken 
megmutatni. Minél több szak-
embernek szeretnénk megmu-
tatni és bemutatni ezt a nagy-
szerű terméket, és eloszlatni 
minden félelmet és aggodalmat 
az alkalmazásával kapcsolat-
ban. A kereskedésekben tartott 
félórás, vagy egyórás alkalma-
inkra azokat invitáljuk, akik az 
adott kereskedésben egyébként 

is szoktak vásárolni. Nagyon 
szívesen megmutatjuk minden-
kinek az ULTRACOLOR PLUS 
helyes bedolgozását, s nem 
utolsó sorban azokat a régi és új 
fantasztikus színeket, amivel ez 
a termék rendelkezik. A Mapei 
Kft. alkalmazástechnikusai be-
mutatják úgy a termék bekeve-
rését, mint a bedolgozást és a 
visszamosást is.

Az új színek is elérhetőek már itt-
hon?
Igen, 2018 tavaszától megje-
lentek az új fugaszínek és az új 
elnevezések a hazai piacon is. 
A képzésen mindazoknak, akik 
rész vesznek rajta, olyan legye-
zős fugaszínmintát adunk aján-
dékba, amelyben a régi és az új 
színválaszték egyaránt megta-
lálható. 

A Mapei Kft. oktatás 
szervezője, Posch 
Gabriella minden 

partnerünket 
e-mailben értesíti, de  
a kereskedések és a 
Mapei értékesítők is 
rendelkeznek majd 

minden információval 
a képzések kapcsán. 
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REFERENCIA VÍZSZIGETELÉS, HIDEGBURKOLÁS

MAPEI MEGOLDÁSOK AZ OROSZ „SZILÍCIUM VÖLGYBEN”

INNOPOLISZ EGYETEM ÉS 
SPORTKOMPLEXUM
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Innopolisz az Oroszországhoz 
tar tozó Tatár Köztársaság leg-
fiatalabb városa. Tör ténelme 
nem a messzi múltban gyö-
kerezik, hanem mindösz-
sze 2012. június 9-éig nyú-
lik vissza, amikor is Dimitr i j 
Medvegyev, az Oroszországi 
Föderáció harmadik elnö-
ke, Rusztam Minnihanov, a 
Tatár Köztársaság elnöke és 
Nyikolaj Nyikoforov orosz 
távközlési miniszter egy idő-
kapszulát helyeztek el Kazán 
tőszomszédságában, benne 
néhány megszívlelendő ta-
náccsal a jövendőbeli telepü-
lés lakói számára.
A tényleges városalapításra 
aztán három évvel később, 

2015. június 9-én került sor.
A város gazdasága a legújabb 
iparágakra épül. Az Innopolisz 
Különleges Gazdasági Öveze-
tet abból a nem titkolt célból 
alakították ki, hogy a világ 
minden tájáról Tatár földre 
vonzzák a legnagyobb és leg-
tőkeerősebb csúcstechnológi-
ai cégeket.
A település azonban már je-
lenleg is különleges, „zöld” 
környezettel, modern infra-
struktúrával, valamint szám-
talan oktatási és szakképzési 
lehetőséggel kecsegteti az ide 
látogatókat.
A fejlesztésekben kulcsszere-
pe volt az IT szakér tők kép-
zésével foglalkozó Innopolisz 

A tatárföldi Innopolisz 
Egyetem kampuszának 
építésénél a kivitelezők 

a Mapei habarcsait 
(MAPEFILL, MAPE-

GROUT 430, MAPE-
GROUT THIXOTROPI-

CO) alkalmazták.
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Egyetem megalapításának. 
Az innovatív intézmény prog-
ramját az egyik legrangosabb 
műszaki informatikai képzést 

biztosító egyetem, a pit tsbur-
ghi Carnegie Mellon University 
tanterve alapján dolgozták ki.
Az egészséges életmódot hirde-

tő Innopolisz Spor tkomplexum 
szerepe sem mellékes. E há-
romszintes épület különleges 
belsőépítészeti megoldásaival 
és kellemes hangulatú tereivel 
hívja fel magára a f igyelmet. 
Összesen 9000 négyzetméter t 
felölelő területén egy csapat-
spor tok kipróbálására is alkal-
mas multifunkcionális csarnok, 
egy 25 méter hosszú úszóme-
dence, egy jacuzzi, egy torna-
terem, valamint egy szauna és 
egy törökfürdő (hammám) ka-
pott helyet.

A projekten alkalmazott 
Mapei megoldások
Az Innopolisz Egyetemen a 
betonfelületek hibáinak kija-
vítására a kivitelezők – nagy 
hajl ító- és nyomószilárdsá-
guk okán – a Mapei zsugoro-
dáskompenzált, szálerősített 
habarcsát, a MAPEGROUT 
THIXOTROPICO-t, i l letve f i-
nomszemcséjű, szálerősített, 
normál kötésidejű, állékony 
(tixotróp) szárazhabarcsát, a 
MAPEGROUT 430-at használ-
ták.
A zuhanykabinokban a fém-
szerkezetek kihorgonyzását 
az acélra és betonra egyfor-
mán jól tapadó, a mechanikai 
sérülésekkel szemben rendkí-
vül ellenálló MAPEFILL folyós, 
duzzadós kiöntőhabarccsal vé-
gezték el.
A spor tkomplexumban elvég-
zett hasonló jellegű beavat-
kozásokhoz ugyancsak a fent 
említett termékeket vették 
igénybe.
A Mapei megoldások az úszó-
medence és a törökfürdő me-
dencéinek kialakításánál is 
főszerephez jutottak. A szak-

A kerámiacsempék kifugázására mind az egyetem, mind a sportkomplexum területén a 
Mapei ULTRACOLOR PLUS nevű termékét használták.

A sportkomplexum medencéinek felületeit MAPELASTIC segítségével tették vízzáróvá, 
majd KERACRETE és KERACRETE POWDER kombinációjával elvégezték a burkolatra-
gasztást.
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ADATOK
FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEKReferencia megnevezése: Innopolisz 

Egyetemi Kampusz és Sportkomple-
xum
Mapei termékekkel végzett munkálatok: 
betonfelületek simítása, kihorgonyzás, 
vízszigetelés, hidegburkolás
Helyszín:  Tatár Köztársaság (Orosz 
Föderáció), Innopolisz
Kivitelezés éve:  2014-2015
Beruházó: Innopolisz Befektetési és 

Építési Főosztály
Építész: Kazán Gipronijaviaprom 
Generálkivitelező: Kamgesznergosztroj
Mapei kapsolattartók:  Szergej Kuznye-
cov, Igor Kzakov (ZAO Mapei, Orosz 
Föderáció
Fotók: Diána Griscsenkó

Betonelemek javítása: Mapegrout Thixot-
ropico, Mapefi ll, Mapegrout 430
Medencealjzat vízszigetelése: Mapelastic, 
Mapeband
Hidegburkolás: Keracrete + Keracrete 
Powder, Ultracolor Plus

TERMÉK REFLEK-
TORFÉNYBEN
MAPELASTIC

A MAPELASTIC kenhető 

szigetelés kedvezőtlen 

klimatikus viszonyok 

között is megőrzi rugal-

masságát, és ellenálló 

marad az útszóró sók, a 

szulfátok és a szén-di-

oxid korrozív hatásával 

szemben. Minden tömör 

és kellően tiszta (pl.: 

beton, tégla, kerámia 

és márvány) felületen 

kiválóan tapad. 

emberek választása ugyanis a 
MAPELASTIC kenhető vízszi-
getelésre esett. Ez a kétkom-
ponensű, rugalmas, cement-
kötésű habarcs betonfelületek, 
erkélyek, teraszok, fürdőszo-
bák és úszómedencék védel-
mére és víz elleni szigetelésé-
re szolgál. Aljzatok meglévő 
plasztikus zsugorodási repe-
déseinek áthidalására is alkal-
mas, mivel 1,5 bar nyomásig 
nem ereszti át a vizet.
A dilatációs hézagok és a haj-
latok rugalmas vízszigetelő le-
zárására a MAPEBAND lúgálló 
gumírozott szövetet használ-
ták, mielőtt kerámiacsempék-
kel burkolták volna le a felüle-
teket.
A burkolólapok felragasztását a 
KERACRETE és a KERACRETE 
POWDER kombinációjával vé-
gezték el (utóbbit az orosz pi-
acon kizárólag a ZAO Mapei 
forgalmazza), amelynek egyik 
jellemző alkalmazása meden-
cék üvegmozaik, klinker és 
egyszer égetett burkolólapjai-
nak rögzítése. A műgumi latex, 
i l letve az osztályozott szem-
cseméretű homokot, valamint 
speciális adalékszereket és 
műgyantákat tar talmazó kom-

ponensek keveréke olyan foko-
zott terhelhetőségű, lecsúszás-
mentes ragasztót eredményez, 
amely függőleges felületre fel-
kenve sem ereszkedik meg, és 
a legnehezebben ragasztható 
aljzatra is elsőrangú tapadást 
biztosít. A kivitelezők a fuga-
hézagok kitöltésére a gyors-
kötő és könnyen bedolgozható 
ULTRACOLOR PLUS-t használ-
ták.
A fenti megoldások olyan ké-
nyelmes terek kialakítását tet-
ték lehetővé, amelyekben min-
denki pompásan érzi magát, 
aki csak ellátogat a világ legin-
novatívabb városainak egyiké-
be.

A medencék hajlatait és a csatlakozási hézagokat a rugalmas, és lúgálló MAPEBAND 
gumírozott szövettel tették vízzáróvá.
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Nagy tudásra és tapasztalatra volt 
szükség a Duna Aréna Övény me-
dencéjének burkolásához?
Igen, és nem is ma kezdtem a 
szakmát. Kollégámmal Szabó 
József fel még annak idején 
egy országos szakipari válla-
latnál kezdtünk. A Ratskó-Bau 
Kft.-nél pedig már 20 éve dol-
gozunk együtt. 

Mióta dolgozol  a Mapei terméke-
ivel?
1996 óta. Eleinte még csak 
a KERABOND-ot, majd a 
KERAFLEX ragasztót használ-
tuk, de a kezdetektől nagyot 
nőttek a lehetőségek, és ren-
geteg termékkel dolgozunk. 
Elmondható, hogy anyaghiba 
vagy kivitelezési hiba miatt ne-

HIDEGBURKOLÁS TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

EGY GYÖNGYSZEM A MEDENCÉK KÖZÖTT - 
MOZAIKBURKOLÁS ÍVES FELÜLETEN
INTERJÚ DEÁK SÁNDORRAL 2017 MESTEREK MESTERE PÁLYÁZAT 
FŐDÍJASÁVAL

Szabó József és Deák Sándor lettek a fődíjasai a Mesterek Mestere pályázat-
nak 2017-ben.
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kem soha életemben nem volt 
még reklamációm, még soha 
nem javítottam munkát magam 
után.

Ezek szerint nagyon büszke is 
vagy a szakmádra.
Nagyon szeretem a szakmá-
mat, szeretek alkotni, és ez 
a legfontosabb a számomra. 
Pontosabban a család. Első a 
család, és utána a munka.

Hogy érzed magad a Ratskó-Bau 
Kf t .-nél?
Nagyon jól. Ratskó István 
olyan vezető, aki családiasan 
kezel minket, 20 éve együtt 
dolgozunk és kölcsönösen 
megbízunk egymásban. Ő na-
gyon hisz a mi szakmai tudá-
sunkban, én pedig vezetőként, 
szakmailag és emberileg is 
mindenben megbízom benne. 
Mindig rendkívül tisztességes 
velünk szemben és támogató. 
Nem csupán főnök-alkalma-
zott kapcsolat van közöttünk, 
hanem baráti, és a feleségé-
vel, Klárival ők úgy tekinte-
nek ránk, az alkalmazottakra, 
mintha a gyerekeik lennénk.

Szakmailag mi az, amit szeretsz a 
cégben?
Sokszor mondogatjuk Ist-
vánnal, hogy a minőség a kü-
lönbség. Ez amolyan szlogen, 
amit azér t szeretek, mer t azt 
jelenti, hogy it t maximálisan 
odafigyelhetek a jó és magas 
színvonalú munkára. Ez a leg-
fontosabb ér ték a cégnél. Az 
együttműködésünk alapja a 
családias hangulat és emberi 
kapcsolatok, valamint az egy-
más iránti bizalom.

 

Kerek és a padló felé gömbölyödő 
külső medencefalat kellett burkol-
nunk egy előre kirakott, bonyolult 
mozaikmintával. A medence belse-
jében pedig az ülőpadok és a belső 
fal burkolása volt a feladatunk egy-
szerű eltolásos kirakással, szintén 
üvegmozaikkal.
A feszített víztükrű, kerek és göm-
bölyű medencetest nagyon sokféle 
hajlatot, ívet tartalmazott, s ezek 
rendkívül pontatlanok voltak. 
EPORIP-pal alapoztunk, majd a 
megfelelő formákat a PLANITOP 
FAST 330 kiegyenlítőhabarccsal 
készítettük el sablonok segítsé-
gével. Az EPORIP-nak szinte még 
hígnak kell lennie, és úgy kell a ki-
egyenlítőanyaggal rámenni, s ezek 
után rendkívül szilárd felületet ka-
punk, amit még lebombázni sem 
lehet az alaptestről.
A megfelelő dőlésszögek és ívek 
elérése volt a cél. Azért használtuk 
a PLANITOP FAST 330-at, mert 
nem akartunk vastagon dolgozni, s 
ez az anyag könnyen és jól formáz-
ható. A medence alján, mivel 2 cm 
feletti rétegvastagságra volt szük-
ség, TOPCEM PRONTO esztrich 
habarcsot használtunk.  

Ezt követően a csőáttöréseknél 
MAPELASTIC kent szigetelésbe 
ágyazva MAPEBAND hajlaterősítő 
elemeket alkalmaztunk. Majd két 
rétegben vittük fel a MAPELASTIC-
ot, MAPENET üvegszövethálóval 
megerősítve azt. 
A burkoláshoz nem volt kiosztási 
terv, csupán látványtervből dol-
goztunk. A mintát a Duo-Color Kft. 
rakta ki és kasírozta fel üvegmoza-
ik táblákba, mi így kaptuk meg a 
burkolatot.
A táblákat beszámoztuk, majd a 
felrakás előtt csíkokra vágtuk. A 
cél az volt, hogy a fuga mindenhol 
fusson, ne törje meg az ívet, tehát 
fent összezáródtak a fugák, közép 
tájon nyíltak, majd lent ismét szű-
kültek. Összesen 1625 sort kellett 
így leraknunk, figyelve a mintára és 
a rakás egyenletességére, illetve 
a fugahézag szélességének vál-
tozásában is egyenletességet kel-
lett tartani. Egyszerre egy táblányi 
szélességet ratkunk le ADESILEX 
P10 ragasztóanyagot alkalmazva. 
Hárman dolgoztunk itt csaptaban, 
valamennyi munkafázisban: Szabó 
Józsi, Szabó András és én. 

DUNA ARÉNA, ÖRVÉNY MEDENCE MOZAIKBURKOLÁSA - A 
MEGOLDÁST DEÁK SÁNDOR MUTATJA BE
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Miér t jelentkeztél a Mesterek 
Mestere dí jra? 
Meg akar tuk mutatni, hogy 
alkalmazottként is lehet fan-
tasztikusat alkotni. Sokat ta-
nakodtunk Deák Sándorral, és 
szerettük volna, ha mások is 
látnák, hogy bár mi alkalmazot-
tak vagyunk, de ugyanolyan jó 
munkát tudunk végezni, mint a 
vállalkozók. Amikor kimondták 
az eredményhirdetésen a neve-
met, az olyan érzés volt, mint-
ha világbajnokságot nyer tem 
volna. Kellett néhány másod-
perc mire felfogtam, hogy az 
én nevem hangzott el. Nagyon 
jó érzés, hogy a szakmai zsűri 
a mi pályázatunk mellett dön-
tött, ezt látta a legjobbnak. 
Köszönöm szépen a dí jat, s ezt 
a fantasztikus lehetőséget.

Jól érzed magad a szakmádban? 
Milyen sikereid, nehézségeid van-
nak?
Azokon a projekteken érzem 
jól magam, ahol a vezetés f i-
gyelembe veszi az embereket, 
s nem csupán a hajtás és a 
teljesítmény számít. Szerintem 
a szakembereknek, még a leg-
jobbaknak is szükségük van a 
munkájuk elismerésére és a 
dicséretre. Nem csupán a ha-
táridő és a teljesítmény számít, 
hanem az is, hogy emberek 

vagyunk, sőt jó szakemberek. 
Azokon a projekteken érzem 
jól magam, ahol emberként és 
szakemberként is elismernek, 
ahol számítanak arra, amihez 
ér tek, s f igyelembe veszik a 
szakér telmünket. A Ratskó-Bau 
Kft. vezetése mindig támasz-
kodik erre, s a projekteken is 
bíznak bennünk, a hozzáér té-
sünkben, s ez nagyon jó érzés 
nekem.

HIDEGBURKOLÁS TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

A KEZÉBEN AZ ÓRIÁS KERLITE 
LAPOK RAGASZTÁSA
INTERJÚ  SZABÓ JÓZSEFFEL A  2017 MESTEREK MESTERE 
PÁLYÁZAT FŐDÍJASÁVAL

Deák Sándornak gratulálnak a szakember kollégák a Mesterek Mestere 
pályázat fődíjának elnyerését követően. Az előtérben jobb oldalt Ratskó 
István látható, aki közösen a családjával és a munkatársaival jött el a 2018-as 
Szakember Találkozóra.



MK 58. SZÁM/2018    21

Függőleges gipszkar ton felü-
letre ragasztottunk 1x3 m-es, 
3 mm vastagságú porcelán la-
pokat.
Hárman dolgoztunk csapatban 
Deák Sándor, Szabó András és 
én. Ketten kézzel mozgattuk a 
nagyméretű lapokat és helyez-
tük a ragasztóágyba a falon, 
a harmadik társunk a ragasz-
tóanyagot vit te fel a felületre. 
A ilyen lapok kézzel tör ténő 
mozgatásához nagyon nagy 
tapasztalatra és rutinra van 
szükség, a mi kezünkben nem 
törik el lap. Ugyanakkor van, 
hogy a száll ítás során megsé-
rül egy-egy burkolóelem. It t is 

volt i lyen. A sérült lapokat a 
vágásokhoz használtuk, pél-
dául az ajtótokok mentén, ahol 
kisebb méretre volt szükség. 
A csapatunkat nagy összhang 
és összeszokottság jellemzi, 
máshogy nem is lennénk képe-
sek ilyen színvonalú munkára. 
Mindig alulról felfelé dolgo-
zunk, a legalsó lap és a pad-
ló közé egy hézagolólemezt 
teszünk. A lapok között fuga-
keresztet használunk, mer t 
különben a függőlesen fel-
helyezett elemek egymás-
ra  csúsznak. Nagyon fontos 
ennél a munkánál, hogy nagy 
tapadást biztosító hidegbur-

kolati ragasztóanyagot alkal-
mazzunk. Ezek az óriási lapok 
a legtöbbször egyenetlenek, 
hullámosak, sőt a fal is lehet 
egyenetlen, ahogy it t a gipsz-
kar ton falak esetében fenn is 
állt. A megfelelő ragasztóágy 
vastagság elengedhetetlen.  
Miután felhelyeztük a lapokat, 
én kézzel ütögetve igazítottam 
rajtuk, ha kellett. A lap hang-
ján hallom, hogy hagyja-e ma-
gát egyengetni, s hallom, ha 
megkeményedik a hangja. Ez 
már azt is jelenti, hogy a lap 
maga is bekeményedett, nem 
igen lehet már igazítani rajta. 

EIFFEL PALACE IRODAHÁZ - NAGYMÉRETŰ KERLITE LAPOK RAGASZTÁSA - SZABÓ 
JÓZSEF BESZÁMOLÓJA A MUNKÁRÓL
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Te vállalkozóként működsz a piacon?
Igen, vállalkozók és üzlettársak 
vagyunk Poroszkai Jánossal és 
Szabó Frigyessel. A mi hárma-
sunk alkotja a Burkol-Art csapatot. 
Belsőépítészeti és egyedi burko-
lások komplett lebonyolítására 
szakosodtunk. Én vagyok a csa-
pat műszaki vezetője. A Mesterek 
Mestere pályázatommal is ezeket 
a mesterműveket szerettem vol-
na megismertetni a közönséggel. 
Többnyire belsőépítészek keresnek 
meg terveikkel, a megvalósítás a 
feladtunk. Ezt kisebb munkáknál 
fővállalkozóként, nagyobbaknál al-
vállalkozóként tesszük.

Melyik munkádat tartod a legérdeke-
sebbnek a pályázati anyagból?
Izgalmas volt a kandalló burkolása, 
de a konyhapult és a konyhasziget 
kialakítása is érdekes feladatot je-
lentett. A kandalló esetében a ve-
gyes anyagú alapfelületet először 
párhuzamossá, majd függőlegessé 
kellett tennünk. Ehhez a PLANITOP 
FAST 330 kiegyenlítő anyagot alkal-
maztuk. Mivel nagy hőmérséklet-
változás éri a burkolatot, ezen kívül 
óriási méretű volt, a nagy teljesít-
ményű, nagy alakváltozásra képes 
ULTRALITE S2 ragasztóanyagot 
alkalmaztuk.
Az óriás lapok megmunkálása, 
nagy felelőséggel járó, speciális ta-

pasztalatokat igénylő, kemény fizi-
kai munka. Büszkék vagyunk arra, 
hogy ez idáig nincs törött-, repedt 
táblánk!

A konyhasziget, illetve a konyha-
pult esetében 3 mm vastagságú 
szélcsíkokat csiszoltunk alsó és fel-
ső oldalon gérbe. Ezek szélessége 
3,5 cm volt.
A fa alapból eredő mozgások miatt 
a nagy tapadást és rugalmasságot 
biztosító KERALASTIC T ragasz-
tóanyagot alkalmaztuk, és a köny-
nyen tisztítható és a vegyszeres, 
olajos anyagoknak is jó ellenálló 
KERAPOXY CQ epoxi fugázó anya-
got ajánlottuk.

HIDEGBURKOLÁS TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

HIDEGBURKOLATI MEGOLDÁSOK
CSALÁDI HÁZBAN, LAKÁSBAN
INTERJÚ  KATONA ATTILA HIDEGBURKOLÓ SZAKEMBERREL,
A 2017 MESTEREK MESTERE KÖZÖNSÉG DÍJASAVÁL
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Mióta vagy a szakmában?
1991-ben végeztem kőművesként, 
de annak idején  a két szakma 
egyben volt. Így tudok vállalni épí-
tést az alaptól a kulcsrakész álla-
potig. Sok külfüldi tapasztalatom 
van, ami hasznosnak bizonyult, de 
soha többet nem akarok kimenni, 
mert azóta van családom, és itt-
hon is megtalálom a számításo-
mat.

Melyik munkát mutassuk be a pályázati 
anyagodból?
A teraszburkolást. A teraszt utó-
lag megnagyobbították, de a hoz-
záépítést nem vasalták egybe a 
meglévő szerkezettel, ezért a két 
alap elvált egymástól, bejutott a 
szerkezetbe és a burkolat alá a víz. 
Ezt követően a burkolat és az alap 
is össze-vissza repedezett, bon-
tani kellett, majd a betonozástól 
kezdve újraépíteni.  
A kent szigetelést MAPELASTIC-

ból alakítottam ki, a csatlakozá-
sokban MAPEBAND hajlaterősí-
tőt alkalmaztam. Nagyon fontos 
szempont volt a MAPELASTIC 
kiválasztásánál annak repedé-
sáthidaló képessége.  A kent 
szigetelést MAPENET 150 üveg-
szövethálóval még meg is erősí-
tettem. A normál méretű lapokat 
KERAFLEX S1 ragasztóágyba 
fektettem. A fugázáshoz a gyors-
kötő ULTRACOLOR PLUS-t alkal-
maztam. 

HOGYAN ÚJÍTSUNK FEL 
SZAKSZERŰEN KÜLTÉRI 
TERASZT?

INTERJÚ  LACZKÓ ZOLTÁN HIDEGBURKOLÓ 
SZAKEMBERREL
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Amikor az alkotóműhely és 
az iskola az önkormányzattól 
megkapta a régi, több mint 100 
éves családi házat Budaörsön, 
az bizony erősen felújítás-
ra szorult. A Ráthonyi Kinga 
iparművész vezette közösség, 
tanárok és diákok, a Mapei 
terméktámogatásnak, i l letve a 
korábbi szponzorált munkák-
ból visszamaradt anyagoknak 
köszönhetően nekiláthattak új 
székhelyük felújításának. A fel-
újítás során a professzionális 
Mapei termékekkel olykor egé-
szen meglepő és különleges, 
kreatív megoldásokat hoztak 
létre a lelkes építők. 

Belső átalakítás 
és felújítás – meg-
oldások Mapei 
termékekkel
A régi konyhából tan-
termet alakítottak 
ki, amelyen belül je-
lenleg is működik a 
gipszműhely. It t négy 
darab ipari mosogató 
kapott helyet, s ezek 
vizes bekötése miatt 
a burkolatot a falon 
helyenként meg kel-
lett bontani. 
A Mapei KERABOND 
T és ULTRACOLOR  
PLUS termékeit it t 
az új burkolati pótlá-

A KözTér 18 Közösségi Al-
kotótér ad otthont a Mapei 
Kft. által támogatott Illyés 
Művészeti Szakképzés ke-
rámiaműves OKJ képzés-
nek. Cégünk termékekkel 
és szakértelmével támo-
gatja a szakmai oktatást, 
aminek köszönhetően a 
diákok itt a legkorszerűbb 
építőipari anyagok szak-
szerű és kreatív alkalma-
zásával ismerkedhetnek 
meg a gyakorlatban is.

PROFESSZIONÁLIS 
MEGOLDÁSOK MŰVÉSZIEN 
KREATÍV MEGVALÓSÍTÁSA
KÖZÖSSÉGI MUNKA, PROFI ÉPÍTÉS ÉS MŰVÉSZET

KULTÚRA MAPEI MEGOLDÁSOK AZ IPARMŰVÉSZETBEN
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Interjú Novák Péter, hideg- 
és melegburkolati területi 
vezetővel

sokhoz, a mozaik felragasztá-
sához és kifugázásához alkal-
mazták. 

„Az ULTR ACOLOR PLUS fekete 
színben a kedvenc fugaanya-
gom. Az ember bele sem gon-
dol, hogy egy burkolat esetén a 
fuga az egy t izedét adja a felü-
letnek, így egyáltalán nem el-
hanyagolható a jelenléte. A fe-
kete ULTR ACOLOR PLUS-t azér t 
szeretem, mer t nagyon szépen 
kihozza  a burkolati minta kon-
túrjait . Ez a fajta fugaanyag 
jól i l l ik a munkáink stí lusához, 
il letve az általunk alkalmazot t 
burkolati megoldásokhoz.” - 
Ráthonyi K inga, iparművész a 
kerámiaműves OKJ képzés ve-
zetője. 

Mivel a régi épületnek nincs 
szigetelése, és agyagos, foly-
ton mozgó talajon áll, hiába 
stabilak és vastagok a falak, 
az örökös mozgás repedé-
seket hoz létre rajtuk. Ezek a 
repedések nem érintik a szer-

kezet statikáját, így sor kerül-
hetett a következő megoldás 
megvalósítására. 
A megoldás lényege a Mapei 
FIX&GROUT BRICK ragasz-
tó-, i l letve fugázóanyagának 
alkalmazása. A termék feke-
te, szürke vagy tégla színben 
elérhető, felhasználásra kész, 
fokozott követelményeknek 
megfelelő, és alkalmazható 
belső, valamint külső terekben 
egyaránt.
Első lépésként ezzel a ter-
mékkel tömítették magukat a 
3-5 mm széles fali repedése-
ket, majd, kreatív művészek-
ről lévén szó, ugyancsak a 
FIX&GROUT BRICK-et alkal-
mazva mozaikcsíkkal varr ták 
azokat össze.

„Ez egy roppant jó anyag. A 
segítségével egy-egy mozaik-
csíkkal hímeztük végig a re-
pedéseket . Ezek a csíkok ösz-
szekötöt ték a repedések két 
szélét , és a FIX&GROUT BRICK 
olyan rugalmas, hogy hiába 

mozognak a falak, képes a 
mozaikburkolatot tar tósan a 
helyén tar tani. Ez az egyetlen 
olyan anyag, amelynek fel-
használásával ezeket a repe-
déseket , mivel nem érintik a 
ház statikáját , olcsón, tar tósan 
és esztétikusan javítani tud-
tuk. Egyút tal a végeredmény a 
külső homlokzat és belső falak 
küllemét is jelentősen emeli.” 
-  R. K .

A meglévő, mennyezetig fel-
csempézett fürdőszobából 
alakították ki az új konyhát 
úgy, hogy a zuhanyzási lehe-
tőséget is megtar tották. It t 
kapott helyet a hűtőszekrény, 
a mosogató és a mikrohul-
lámú sütő is. A megrepedt 
csempéket lever ték, valamint 

a mosdó fölé egy régi tü-
kör került, köré pedig üveg-
mozaikból, újrahasznosított 
csempéből és betonból öntött 
dombormű darabokból készült 
mozaikdíszítés. It t fugaanyag-
ként az ULTRACOLOR PLUS-t 
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HIDEGBURKOLÁS SZAKMAI KÉPZÉS

használták fekete színben.
Különlegessége ennek a moza-
ikdíszítésnek, hogy azt az OKJ 
képzés hallgatói tervezték és 
készítették el önállóan, mint a 
képzéshez tar tozó éles gyakor-
lati feladatot.

Megoldások Mapei termé-
kekkel külső térben
A pincelejáró a házhoz utólag 
hozzáépített 2x2 m-es veran-
dáról nyí l ik. Ez az új rész tel-
jesen más technológiával ké-
szült, mint az eredeti épület. 
Amikor az alkotóműhely átvet-
te a házat, a veranda falai bor-
zalmasan repedezettek voltak, 
a vakolat mállott, potyogott. A 
felújítás során minden romló, 
laza részt eltávolítottak a fe-
lületről, és az így megtisztított 
részeken a Mapei egy korábbi 
terméktámogatásából meg-
maradt anyagait, a NIVOPLAN 
kiegyenlítő habarcsot és  

SILANCOLOR TONACHINO 
vékonyvakolatot alkalmazták 
több színben. A repedéseket 
it t is mozaikkal  hímezték ki, a 
FIX&GROUT BRICK alkalmazá-
sával. 

„Amikor Neil Wolstenholme-al, 
a párommal és munkatársam-
mal felújítást végzünk, mindig 
az adot t épület műszaki prob-
lémájából indulunk ki. A prob-
lémamegoldás során azonban 
olyan kreatív utakat járunk, 
amelyek nagyon erős és külön-
leges esztétikai eredményt ad-
nak a tökéletes műszaki megol-
dás mellet t .” - R. K .

A homlokzat 
felújítása so-
rán más és 
más hang-
súlyt kaptak 
a különböző 

homlokzati felületek. Az utcá-
ra néző homlokzat igen fontos 
kommunikációs funkcióval bír, 
amit a cégér és a felirat hor-
doz. 
Ugyanakkor a műszaki okokból 
alkalmazott megoldások is mű-
vészeti kuriózumot képvisel-
nek, és némelyik kifejezetten 
érdekes szakmai szempontból 
is.
A mozaikszivárvány, ami szin-
tén az utcai homlokzaton ta-
lálható, KERAFLEX ragasztó-
anyag és ULTRACOLOR PLUS 
fugázóanyag felhasználásával 
készült. A vakolást, akárcsak a 
verandán, a színes Mapei hom-
lokzati anyagokkal oldották 
meg, egymás mellé felhordva 
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és egymással kombinálva a 
színeket.  Számos helyen be-
ton dombormű darabok lát-
hatóak it t, rózsaszín és kék 
színben, amelyek laza, három-
dimenziós graf f iti pöttyözés-
ként hatnak az utcai homlok-
zaton.
Az udvari falfelületek egyikén 
Szabó T. Anna, Budaörsön 
élő író és költő, a KözTér 18 
Közösségi Alkotótérről írott  
verse olvasható. A verset kéz-

zel formázott, egyedi porcelán 
csempékre ír t betűk jelení-
tik meg, máz alatti kobaltos 
festés technikával. A felirat 
elemeit megint csak az OKJ 
képzés diákjai készítették. 
Kiváló alkalmat jelentett ez a 
munka arra, hogy a f iatalok 

Szabó T. Anna költő maga készítette
el  verséhez a monogramját megjelenítő 

porcelán  feliratot.
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megismerkedjenek a manufak-
turális termelés gyakorlatával. 
A porcelán felirat a Together 
Symposium 3.0 részeként ké-
szült el 2017 júniusában, és 
KERABOND T + ISOLASTIC 
termékkombinációjával ra-
gasztották fel a homlokzatra, a 
fugázást ULTRACOLOR PLUS-
szal végezték.

„Roppant izgalmas projekt 
volt , számos ember közös al-
kotómunkája: Anna verset ír t 
nekünk, a diákokkal és tanár 
kollégákkal  közösen elkészí-
tet tük a betűket , majd a szim-
pózium alat t többen közösen 
végezték el az installációt a 
falra.” - R. K . 

Az udvari homlokzatokon há-
rom további érdekesség ké-
szült el.
Egy részen el kellett távolítani 
a leromlott állapotú vakolatot 
és az egész felületet újra kel-
lett készíteni a Mapei színes 
homlokzati anyagaiból. A re-
pedéseket ismét csak „mozaik 
hímzéssel” oldották meg.
Egy másik falfelületen mo-
zaikburkolatot alakítottak ki 
maradék tör t csempéből és 
porcelán dombormű elemek-
ből. A porcelán elemek felra-
gasztását a fehér FIX&GROUT 
BRICK ragasztóanyaggal, a 
mozaik elemek felragasztását 
a KERAFLEX ragasztóval ol-
dották meg. 
A harmadik megoldás áttéte-
lesen Ilona Romule, az egyik 
legnagyobb nemzetközi hírnév-
nek örvendő  porcelánművész 
nevéhez köthető. 

„Ilona Romule teljes kemencé-
nyi, több hónapi munkájának 
anyaga néhány éve  sajnálatos 
technikai baleset során fel-
robbant . Nagy örömömre fel-
ajánlot ta a megmaradt töröt t 
darabokat a munkáimhoz, mi-
vel tudja, hogy év tizedek óta 
főleg újrahasznosítot t kerámia 
és üveg alapanyagokból készí-
tek mozaikokat . I lona porcelán 
szobrokat hoz létre, leginkább 
az  ógörög szobrokhoz tudnám 
hasonlítani a munkáit . A felrob-
bant alkotások részeit felhasz-
náltuk, és a porcelánformákból 
álló kompozíciót üvegmozaik-
kal egészítet tük ki.” - R. K . 



MK 58. SZÁM/2018    29

MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK A GARÁZS GALÉRIÁBAN 
2018-BAN
A Köztér 18 alkotóműhelyhez tartozó Garázs Galéria több érde-
kes kulturális eseménynek adott és ad otthont. 
Botos Balázs iparművész kiállítása 2018 márciusában nyílt 
meg. A szabadúszóként működő művész új oktatója a kézmű-
ves képzésnek, iparművészeti formatervezőként új irányban 
egészíti ki az eddigi oktató gárda lehetőségeit.
2018 májusában volt megtekinthető Ráthonyi Kinga kiállítása, 
Paralell Reality címmel. A művész nem csupán a kiállított tár-
gyakat, de a teljes teret is sajátos szemantikával ruházta fel. A 
tárgyak és elhelyezésük összetett összefüggéseket és jelentést 
hordoztak, s ezzel különös kalandot kínáltak a látogatóknak. 

A Paralell Reality kiállítás 2018. május 25-től újra 
megtenkinthető a Kis Kápolna Galériában Kecske-
méten, a Kápolna u. 13-ban.

A Garázs Galéria kö-
vetkező, szeptembeben 

megnyí ló kiáll ításán a  2018 
nyarán lezajló kerámia 

szimpózium, a TOGETHER 
4.0 anyaga kerül bemuta-

tásra.
A szimpóziumon tanárok, 

diákok és meghívott művé-
szek együtt alkotnak majd 

egy héten át.
Azok számára, akik a kerá-
miaformázó OKJ szakkép-
zésre szeretnének felvé-
telizni, fontos információ, 

hogy az augusztusi vizsgát, 
kiválthatják a szimpóziu-

mon való részvétellel.

Botos Balázs munkáiból

„Tavaly nyáron a Hargitán több száz 

lepedőt láttam hosszú sorokban szá-

rítókötél dzsungelben száradni. Úgy 

repkedtek, mint a szirének. Ez adta 

az ihletet a porcelán lepedők megal-

kotásához. A porcelán kispárnákhoz 

pedig a múlt század eleji, előrenyomott 

mintákra hímzett falvédők és a rajtuk 

olvasható durván közhelyes falvédő-

szövegek adtak inspirációt. A nagyma-

mám is sokat hímzett ilyet, s gyerek-

koromban minden rendes konyhában 

ilyen lógott a falon. Naiv és giccsel 

kombinált, mégis rendkívül bölcs és 

életrevaló gondolkodás jellemzi őket.” 

- R. K.

Ízelítő Ráthonyi Kinga kiállításából
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BETONTECHNOLÓGIA TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

Mi is az a betonfesték? Van, 
aki így hívja az egyszerűbb 
vékony, kenhető padlóbe-
vonatokat. Van, aki a na-
gyobb kötőanyag-tartalmú, 
jobb vízlepergető képes-
ségű homlokzati és lábaza-
ti festékeket érti ez alatt. Az 
előzőeken túl azonban  ide 
sorolhatók, és nagyon fon-
tosak a betonvédő, a vas-
beton korrózióját megaka-
dályozó festékek.

Lássuk, hogy mi mit értünk beton-
festék alatt.
Amennyiben a vasbeton szerkeze-
tünket meg szeretnénk óvni a leg-
főbb korróziós folyamattól, azaz 
a karbonátosodástól, akkor egy 
olyan bevonatra van szükségünk, 
ami meggátolja a széndioxid be-
tonba jutását, és emellett kiválóan 
áthidalja az akár dinamikus terhek 
hatására mozgó repedéseket is. 
Nálunk a Mapei-nél betonfesték 
alatt azokat a széndioxid záró 

rugalmas és repedésáthidaló fes-
tékeket értjük, amelyek ezeknek 
az elvárásoknak messzemenő-
en megfelelelnek és megaka-
dályozzák a beton korrózióját.  
Betonfestékeink közül két fontos 
termékre szeretném felhívni a fi-
gyelmet.

ELASTOCOLOR PITTURA
Nagy rugalmasságú, repedésáthi-
daló, jó vegyi ellenálló képességű, 
széndioxid záró festék. Igen jó 
fedőképességű, és nagyon jól szí-
nezhető, akár erősebb telítettebb 
színekre is.
Betonszerkezeten alkalmazva, a 
felvitel előtt többféle alapozó al-
kalmazása lehetséges. Általános 
esetben megfelelő a MALECH 
festékalapozó. Gyengébb fedőké-
pességű szín esetén a színezett és 
kissé érdesebb felületet biztosító 
QUARZOLITE BASE COAT a jobb 
megoldás. A termékcsalád sa-
ját alapozója az ELASTOCOLOR 
PRIMER oldószeres alapozó.
Az ELASTOCOLOR PRIMER ala-

MITŐL LESZ IGAZÁN SZÉP ÉS 
HOSSZÚ ÉLETŰ A BETON?Fábián Zoltán, 

okleveles 
építőmérnök 
írása
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pozó kiválóan alkalmas friss be-
tonszerkezetek utókezelésére, 
gyors kiszáradásának meggát-
lására. Így elsősorban frissen 
készült vasbeton szerkezeteken 
ajánlott alkalmazni, illetve olyan 
esetekben, mikor gyengébb, vagy 
nagyon gyengén nedvszívó felü-
leteket kell alapozni, mivel ilyen-
kor az oldószeres anyag jobb be-
szívódása jelentős előnyt biztosít.

COLORITE BETON
A COLORITE BETON szintén 
egy nagyon jó széndioxid záró 
és rugalmas, félig fedő fes-
ték. Ezt a terméket szokták 
néha betonlazúrnak vagy beton
egalizáló festéknek is nevezni. A 
COLORITE BETON alkalmazá-
sával látható marad a műtárgy 
„zsaluzott” vagy „természetes” 
felülete, de a felület színe egysé-
gessé válik. Mivel a COLORITE 
BETON célja a beton egységes, 
szép, de betonszerű, annak felü-
letét megmutató megjelenés, így 
alapozója a színezetlen MALECH 
festékalapozó, és színkínálata is 
szűkebb, szürkés, pasztell szí-
nekre korlátozódik.

Amennyiben a vasbeton szer-
kezetünk hosszú élettartamát 
szeretnénk biztosítani a kívánt 
esztétikai megjelenés mellett, 
mindenféleképpen a kifejezetten 
erre a célra fejlesztett, rugalmas, 
széndioxid záró festékek közül 
válasszunk a megfelelő alapozó-
val kombinálva.

Nézzük meg, milyen folyamatok 
azok, amelyektől a leírt Mapei ter-
mékek megóvják szerkezeteinket. 

1.  Vasbeton korróziója
A beton korróziójának számos 
módja ismert, mégis a legjellem-
zőbb az úgynevezett karbonáto-
sodás.
A betonban lévő cement kötése-
kor mészhidrát képződik. Ettől a 
mészhidráttól a beton pH-ja kö-
rülbelül 12-es 13-as, azaz erősen 
lúgos. Ez a magas pH-jú lúgos 
közeg megvédi a betonban lévő 
vasalást a korróziótól. A szaba-
don lévő mészhidrát viszont idő-
vel a levegő széndioxidjával reak-
cióba lép, illetve kiköt és kalcium 
karbonáttá alakul. Ez a reakció 
a karbonátosodás, de míg egy 
meszes habarcsnál ez a kötés 
normális folyamata, addig ezt a 
betonoknál korróziónak tekintjük. 
Ennek a folyamatnak a következ-
tében kívülről befelé haladva el-
kezd csökkeni a beton pH értéke. 
Ha ez a kémhatás a betonvas kö-
rül 9 körülire csökken, megszűnik 
a beton korrózióvédő hatása és 
elindulhat a betonvas korróziója. 
A betonacélon keletkező rozsda, 
azaz vasoxid többszörös térfo-
gatú, mint az eredeti elkorrodált 
acél volt. Ennek következtében a 
rozsda lefeszíti magáról az amúgy 
még anyagában és szilárdságá-
ban megfelelő betontakarást, és 
így egy öngerjesztő folyamatként 
gyorsul a vasbeton szerkezet kor-
róziója. 

2. A vasbetonon lévő repe-
dések
Miért is jön létre természetes re-
pedés a vasbetonon? A vasbe-
tonban a betonacél hivatott el-
sősorban a húzó igénybevételek, 
a beton pedig a nyomó igénybe-
vételek felvételére. Ahhoz, hogy 
mind a betonkeresztmetszet 
teherbírását, mind a betona-
cél teherbírását minél nagyobb 
arányban igénybe tudjuk venni, a 
vasbeton szerkezeteket többnyire 
úgy méretezzük, hogy a húzott ol-
dalon a betonkeresztmetszet be-
repedhet. Itt nem széles, szem-
mel jól látható repedésekre kell 
gondolni, hanem csak tizedmil-
liméteres léptékűekre, amelyek 
szélességét szintén számítjuk. A 
megengedett repedéstágasságot 
előírások korlátozzák elsősorban 
korrózióvédelmi okokból.



32    MK 58. SZÁM/2018

Hat éven át hoztatok létre betonke-
nukat a Mapei betonadalékszerek 
segítségével. 
Nem csak a mi kenunk készí-
tésére van rálátásom, hanem 

a többi csapat kenuépítésé-
re is. Az elmúlt évek alatt 

a csapatok nagyon nagy 
energiát fektettek a kenuk 
fejlesztésébe. Mind for-
mailag, mind az anyag-
összetétel szempont-
jából évről évre nagyot 
változtak a hajók. A 
fejlődést folyamatosan 
érzékeljük a kenuk súlyá-

nak folyamatos csökke-
nésével. Míg az első évben 

több száz kilós hajók is vol-
tak, 2017-ben 40-80 kilós két-

személyes kenukkal indultak a 
résztvevők. A súlycsökkenést 
az évekig tar tó kísérletezés 
tette lehetővé. A kutatás érinti 
a megfelelő betonösszetételt 
és a tárgy formai f inomítását 

BETONTECHNOLÓGIA RENDEZVÉNY

IDÉN NYÁRON 
IS VÁRJUK A 
KIHÍVÁST ÉS A 
VIDÁMSÁGOT 
KEDVELŐ 
RÉSZTVEVŐKET 
A MAPEI 
BETONKUPÁN!

BETON-
KENU
KUPA
2018

INTERJÚ MIKLÓS CSABÁVAL, A BETONTECHNOLÓGIA 
TERMÉKVONAL VEZETŐJÉVEL 

VII. MAGYAR MA-
PEI
BETONKENU 
KUPA,  GYŐR,
MOSONI-DUNA, 
ARANYPART, 
2018. 06. 21-22.
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is. Mindenekelőtt a legfonto-
sabb eldöntendő kérdés, hogy 
minél könnyebb, vagy minél 
erősebb összetételű betont 
hozzunk-e létre, hiszen ez a 
két tulajdonság egyszerre nem 
teljesülhet. Mindkettőre voltak 
kutatások, és f igyelembe véve 
azt, hogy az acél hajók is úsz-
nak, a jó iránynak az bizonyult, 
ha minél tömörebb és ellenál-
lóbb összetételt választunk. A 
nagy szilárdságú, szívós be-
tonnak köszönhetően a hajók 
falának vastagsága csökkent-
hető, vagyis a kenuk súlyának 
redukálása így érhető el.  A ki-
sebb fajsúlyú és alacsonyabb 
szilárdságú összetételekből 
készült hajók nem váltak be. A 
kenunak bírnia kell cipeléskor 
a saját súlyát, a vízen pedig 
legalább két ember terhelé-
sét, akik térdelnek és eveznek 
benne. Amennyiben a könnyű 
betonra esne egy csapat vá-
lasztása,  akkor a szerkezetet 
a hajófal vastagságának növe-
lésével lehet csak valamelyest 
erősíteni. Így a teljes súly vi-
szont nem csökken, és egyút-
tal a hajó esélytelenné válik a 
versenyben. A megoldásnak 
a nagy szilárdság és a tömör 
beton bizonyult. Ehhez kell az 
adalékszereket megtalálni és 
az összetételt a lehető legtö-
kéletesebbre fejleszteni.

Hogyan tör ténik a fejlesztés?
A fejlesztés első lépése az 
volt, hogy meg kellett találni a 
megfelelő minőségű és elosz-
tású homokot. Ezt követően a 
megfelelő cement kiválasztá-
sa és annak adagolási mennyi-
ségének meghatározása volt 

a feladat. Ezután következett 
a kutatási fázis azon szaka-
sza, amikor betonadaléksze-
rek kerültek a keverékbe. Első 
lépésben a f inomrész pótlást 
oldottuk meg MAPEPLAST NS 
20 nanoszil ika szuszpenzióval. 
Ez az anyag sokkal f inomabb 
részecskéket tar talmaz, mint 
a cement, és használatával a 
beton vízzárósága jelentősen 
javítható.

A MAPEPLAST NS 20 régen je-
len van a piacon, a nagy vegyi 
ellenálló képességű betonok 
gyár tására használják par tne-
reink. A jó vízzáróság magas 
vegyi ellenállóságot biztosít a 
betonnak, a szabvány szerint 
a termék  az XA5; XA6-kitéti 
osztályba tar tozó betonok ké-
szítésére alkalmas.
Azér t választottuk ezt a ter-
méket, mer t  könnyen és tö-
kéletesen elkeveredik a többi 
összetevővel és könnyű ada-
golni. Használata nagyon nagy 
szilárdságot eredményez, 
aminek köszönhetően a hajó 
falvastagságát ezzel együtt a 

hajó tömegét tovább lehetett 
csökkenten.
A MAPEPLAST NS 20 mellett 
természetesen egyéb ada-
lékszereket is használunk. 
Első lépésben a keverék ösz-
szeáll ításánál kiválasztjuk a 
megfelelő nagy hatékonysá-
gú folyósítószer t a keverővíz 
mennyiségének csökkentésé-
re. Minden évben f igyelembe 
vesszük az előző év tapaszta-

latit, és ami jó, azt megtar tjuk, 
bizonyos területeken viszont 
változtatjuk a technológiát a 
fejlődés érdekében.
A tavalyi évhez képest 
idén is lesznek változások. 
Elsősorban a bedolgozási 
technológián szeretnénk mó-
dosítani, és speciális formákat 
és formaleválasztókat fogunk 
alkalmazni. A cél az, hogy mi-
nél simább felületű és esztéti-
kusabb legyen a kenunk. Ezen 
a területen érzek főként lema-
radást az egyetemi csapatok-
kal szemben,

BETONTECHNOLÓGIA RENDEZVÉNY
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A helyes kivitelezés azzal kezdő-
dik, hogy a felületet alaposan át 
kell vizsgálni, a repedéseket fel kell 
tárni, hogy elindult-e már alattuk a 
korróziós folyamat. Ezek mentén 
a vésést mindaddig folytatni kell, 
amíg 2-3 cm hosszban már nincs 
károsodás. Mélységében a korro-
dált szálakat körben ki kell vésni, 
úgy hogy legalább 1-1,5 cm rés 
legyen közte és a beton között. Ez 
azért nagyon fontos, mert ha a kor-
róziós nyomok a felszínen láthatók, 
akkor az már a szálak alsó felén 
is jelen vannak, és ha nem védjük 
meg ott is, akkor csak fél munkát 
végeztünk. Ez a hézagnagyság a 
helyreállító betonjavítóhabarcsok 
bejuttatásához is elengedhetetle-
nül szükséges. Ha a szemrevétele-
zés során túlzottan elvékonyodott 
acélszálakat lehet látni feltétlenül 
be kell vonni egy statikus mérnököt 
a kivitelezés folytatása előtt.   
A védelem a tisztítással kezdődik, 
amit mechanikus módon kell elvé-
gezni: homokfúvás, drótkorong, 
drótkefe esetleg magas nyomású 
víz. Ez különösen a kézi eljárások-
nál elég körülményes és nagy fi -
gyelmet igényel, hiszen a hátoldalt 
nem mindig láthatjuk.
Ezután következhet a MAPEFER 
1K előkészítése, pontosabban víz-
zel való elkeverése, amely során a 
fehéres porból egy kékes színű kö-

zepesen folyós habarcsot kapunk. 
Nagyon fontos, hogy a keverővíz 
1-1,1 l között legyen, mert ennél 
kevesebb vízzel nehéz felhordani 
az anyagot, ha pedig hígabb, akkor 
a védőképessége lesz gyengébb. 
Egy megfelelő méretű edénybe 
töltjük a vizet és utána lassan addig 
kell keverni, amíg egyenletes, cso-
mómentes keveréket nem kapunk. 
A kész MAPEFER 1K korróziógátló 
habarcsot egy órán belül kell fel-
hordani a betonacél szálak felü-
letére két rétegben, ügyelve arra, 
hogy a szálak belső felülete is vé-
dett legyen! A rétegek között két 
óra várakozási időt kell tartani.  A 
két réteg együttes vastagsága kb. 
2 mm legyen. Ha közben a betonra 
is jut, nincs gond, segíti a követke-
zőkben felhordásra kerülő betonja-
vítóhabarcsok tapadását is. 
A védő réteg felhordásának leg-
jobb eszköze egy megfelelő méretű 
ecset és a fi gyelem, hogy minden-
hová jusson a MAPEFER 1k-ból.  
Munka közben, különösen kültéri 
munka során ügyelni kell a levegő 
és a felület hőmérsékletére, ami +5 
és +35 °C között kell, hogy legyen.  
Avatottabb olvasóinknak érdemes 
tudni, hogy a MAPEFER 1K teljesíti 
az MSZ EN 1504-9 és az MSZ EN 
1504-7 szabványok megfelelő cik-
keinek követelményeit.

BETONTECHNOLÓGIA TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN

KULCS A BETONSZERKEZETEK 
VÉDELMÉHEZ
A korrodált vasbeton szerkezetek javítása során nél-
külözhetetlen a MAPEFER 1K. Ez a termék helyreállítja 
a  lúgos kémhatást a betonacél szálak környezetében, 
polimer és korrózió gátló anyag tartalma következtében 
vízzáró, sóálló és a levegőben lévő korróziót okozó ag-
resszív gázokkal szemben is védelmet nyújt. 

Juhász-Nagy János
szakmai előadó írása
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ÉPÍTÉSKÉMIA TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN

A PLANISEAL 88 vízszigetelő 
habarcsunk, bár nem új termék 
(IDROSILEX PRONTO néven már 
sok projekten bizonyított), de sok-
féle alkalmazhatósága mégis újra és 
újra  a refl ektorfénybe helyezi ezt a 
kiváló tulajdonságokkal rendelkező 
anyagot.
A PLANISEAL 88 egy cementalapú, 
adalékanyagokból és műgyantából 
álló előkevert, por alapú vízszigete-
lő habarcs, amit ha egyszerűen, az 
előírt mennyiségű vízzel összekeve-
rünk, majd felhordjuk a felületre, a 
megszilárdulást követően egy kiváló 
tapadású és vízszigetelő felületet 
kapunk. 
Ez a felület tökéletesen szigetel, még 
1 atmoszféra negatív víznyomás 
esetén is. Többféle felhordhatósága 
alkalmassá teszi a nehezebben elér-
hető vagy bonyolult munkafelületek-
re történő bedolgozásra is. Mivel az 
anyag jól szórható géppel is, ezért 
egy egyszerű vakológéppel vagy az 
ilyen anyagok szórását lehetővé tévő 
szóró eszközökkel is könnyű mun-
kavégzést tudunk elérni. Különösen 
előnyös ez  olyan felületeken, ahol 
esetleg a hagyományos szigetelő 
lemezek már nem teszik lehetővé a 
kívánt vízszigetelési kivitelezést.
Miért fontos a szórásos technoló-
gia? Sokkal kisebb emberi erőfor-
rás ráfordításával, nagyobb mun-
kavégzést lehet elérni azonos idő 

alatt.  Mivel jelenleg az építőiparban 
a munkaerőhiány a legnagyobb 
problémaforrás, amennyiben a 
PLANISEAL 88-at és a gépi tech-
nológiát választjuk, nagymértékben 
függetlenedni tudunk ettől a problé-
mától.
Hol használhatjuk a PLANISEAL 
88-at? Alkalmazhatjuk ivóvíztározók 
vagy ivóvizet tartalmazó medencék, 
pincék külső és belső falainak,  ned-
ves helyiségek (vízóraaknák), cisz-
ternák, felvonóaknák, aluljárók, ön-
tözőcsatornák, vasbetonból készült 
esővíztartályok alapfalainak és vas-
beton alaplemezek falazatok alatti 
vízszintes szigetelésére is.
OTH (Országos Tisztiorvosi Hivatal) 
ivó és fürdő vízellátási (max. 40 °C) 
engedéllyel rendelkező termék, 
amely e követelményeknek is meg-
felel.
Minden esetben két rétegben kell 
felhordani a szigetelést, és a két ré-
teg felhordása között nem telhet el 
24 óránál több idő, a végső réteg-
vastagság pedig minimum 2-3 mm 
legyen, megfelelve a védekezés fo-
kozatának. Az így elkészült felületek 
7 nap után vízterhelésnek kitehető-
ek. A termék szürke és fehér színben 
is elérhető, amennyiben azt az esz-
tétika megköveteli, plusz bevonatot 
a felület nem igényel.

Napjainkban egyre fontosabb lett az egyszerűen bedol-
gozható anyagokkal való munkavégzés, amit erősen in-
dokol a szakemberhiány, és a megnövekedett építőipari 
munkák száma, ami hatványozottan igaz a vízszigetelé-
sekre.

VÍZSZIGETELÉS GYORSAN ÉS 
EGYSZERŰEN
PLANISEAL 88 (KORÁBBAN IDROSILEX PRONTO)

Horváth Ervin, vízszigetelő
anyagok terület szakértékesítője
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REFERENCIA HŐSZIGETELÉS, HOMLOKZAT, IPARI PADLÓ, HIDEGBURKOLÁS

A Centuria társasházat a beruházó cégről, a 
Centuria Ingatlanfejlesztő Kft.-ről nevezték 
el. A Budapesten álló társasház építése során 
több munkafolyamatban a Mapei megoldások 
jelentettek segítséget a kivitelezők számára. 
A Mapei termékei hőszigetelési termékvona-
lon,  hidegburkolati termékvonalon és ipari 
padló termékvonalon kerültek beépítésre.

MAPEI TERMÉKEK A HAZAI 
GENERÁLKIVITELEZÉSBEN
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Homlokzati hőszigetelés és 
homlokzatképzés
Az épület homlokzat kiala-
kításánál a QUARZOLITE 
TONACHINO rendszerre esett 
a választás, mer t tetszett a 
tervezőnek a struktúrája. A 
teljes MAPETHERM hőszige-
telő rendszer t alkalmazták a 
kivitelezők amely az alábbi 
termékeket foglalja magába 
a megadott rétegrendi kiala-
kításban: MAPETHERM EPS 
lemez; MAPETHERM dűbelek, 
MAPETHERM NET üvegszö-
vetháló;  MAPETHERM ra-
gasztótapasz; MAPETHERM 
kőzetgyapot ragasztó. A hom-
lokzatképzést QUARZOLITE 
BASE COAT alapozással 
QUARZOLITE TONACHINO 
PLUS színvakolattal oldották 
meg a kivitelezők. A homlok-

zati tűzterjedés ellen ásvány-
gyapot sávok beépítésére 
volt szükség. 

Hidegburkolás
Az új építésű társasház 43 
lakásában és 2 üzletében a 
Mapei termékeivel készül-
tek a hidegburkolatok. A hi-
degburkolati kivitelező és a 
projektmenedzser a tervező- 
asztalnál egyszerre vettek 
részt a tervezésben. A vi-
zesblokkok, konyhák padlóin 
a 30x30-as, falain a 20x50-es 
lapméretekhez az ADESILEX 
P9 cementkötésű ragasztó-
habarcsot alkalmazták a kivi-
telezők. A folyosókon az olasz 
Marazzi  60x30-as vékony 
kőporcelán lapok ragasztá-
sához az ULTRALITE S2-t, 
a teraszokra a KERAFLEX 

 Úgy gondolom, hogy 
sikerült egy nagyon 

szép, nagyszerű 
házat alkotni. 20 
éve ismerem a 

Mapei termékeit, 
használjuk is mindig 

a kivitelezéseink 
során. Nagyon 

szeretjük a Mapei 
jól bevált anyagait, 
nagyon elégedettek 
vagyunk velük, mert 
minőségi anyagok, 

ezekkel lehet minőségi 
munkát végezni. Nagy 

örömömre szolgál, 
hogy visszaigazolva 
láttam azt, hogy a 
társasházon kiváló 
munkát végeztünk. 

- Karsai Márton 
projetkmenedzser
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LIGHT S1 ragasztóhabarcs ke-
rült beépítésre. A társasház 
beltéri fugázásához mindenütt 
a KERACOLOR FF FLEX- et, a 
teraszokon  az ULTRACOLOR 
PLUS fugázó anyagot használták 
az építkezés során. A MAPESIL 
AC-t a csatlakozási hézagokban 
használták. Az aljzatkiegyenlí-
tést az ULTRAPLAN ECO 20-
szal, a vízzárást a MAPELASTIC 
termékünkkel és a MAPEBAND 
szalaggal oldották meg a für-
dőkben, konyhákban és a tera-
szokon.  

Ipari Padló
A társasházat két garázsszinttel 
alakították ki. A földszinti ga-
rázs a Százados utcából a mí-
nusz első szinten lévő pedig a 
Ciprus utcából nyílik.
A projektmenedzsernek nagy 
fejtörést okozott, hogy milyen 
kivitelezővel oldják meg a ga-
rázs műgyantás kiegyenlítését 
és ekkor a Mapei Kft. értéke-
sítőjéhez fordult segítségért, 
hogy segítsen neki az építési 
feladatra alkalmas kivitelező ke-
resésében. A Mapei értékesítője 

megfelelő segítséget nyújtott a 
kérés eredményeként. 
Mindkét garázsnál ugyan-
az a rétegrend érvényesült: a 
MAPEFLOOR I910 pórustö-
mítő réteg amelyre rákerült a 
MAPEFLOOR I910 közbenső 
réteg kvarchintéssel, melyet a 
MAPEFLOOR I301 záró réteggel 
fejezett be a kivitelező. 

ADATOK
FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEKReferencia megnevezése: Centuria 

társasház 
Mapei termékkel végzett munkálatok: 
Hidegburkolás, homlokzatkialakítás, 
homlokzati hőszigetelés, ipari padló
Helyszín:  Budapest
Kivitelezés éve:  2016-2017
Beruházó: Centuria Ingatlanfejlesztő Kft. 
Generálkivitelező: HTMR  Kft., Domino 
Kft., Thermodizayn Kft.
Hidegburkolati kivitelező:  Domino Kft.

Homlokzati kivitelező:  Domino Kft.
Ipari padló kivitelező:  Sárréti József 
egyéni vállalkozó
Mapei partnerkereskedő:  Domino Kft.
Mapei kapsolattartók:  Lakatos Zsolt

Homlokzati hőszigetelés: Mapetherm EPS 
lemez; Mapetherm dűbel; Mapetherm Net; 
Mapetherm ragasztótapasz; Mapetherm 
kőzetgyapot ragasztó; Quarzolite Base 
Coat; Quarzolite Tonachino
Hidegburkolás: Ultraplan Eco 20; Mapel-
astic; Mapeband; Adesilex P9;; Kerafl ex 
Light S1; Ultralite S2; Keracolor FF Flex; 
Ultracolor Plus; Mapesil AC
Ipari Padló: Mapefl oor I910; Mapefl oor 
I301
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2014 és 2019 közötti időszakban kerül 
kialakításra és nyitja meg az időszak 
végén kapuit, a magyar kormány ter-
vei szerint az eredeti állapotába hely-
reállított Csillag erődben az új Csillag 
Erőd Művészeti, Történeti és Hadkul-
túra Központ.

MŰEMLÉK ÉPÜLET 
TÉGLA- ÉS 
KŐFELÜLETÉNEK 
FUGAREKONSTRUKCIÓJA
BELSŐ TÉRBEN ÉS KÜLSŐ 
HOMLOKZATON

FELLELT EREDETI TERVEK ALAPJÁN 
ÁLLÍTOTTÁK HELYRE A CSILLAG 
ERŐDÖT

REFERENCIA TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK HELYREÁLLÍTÁSA
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Történelmi háttér
A Csillag erőd egy a történe-
lem során kiemelt fontosságú 
erődrendszer része Komárom 
területén.  A város  helyén már 
a Római Birodalomhoz tartozó 
Pannónia Provinciában létezett 
egy korabeli város: Brigetio. Az 
ókorban is állt ezen a területen 
egy stratégiailag rendkívül fon-
tos erődítmény. Természetesen 
ez az erődítmény nem maradt 
fent, de az idők során, akár a 
magyar honfoglalás idején, akár 
a későbbi királyi és császári 
időszakokban, a hely stratégiai 
jelentősége megmaradt. Ezért 
épülhetett fel itt az Osztrák-
Magyar Monarchia legerősebb 
katonai erődrendszere, amely 
összesen kétszázezer fős had-
sereg befogadására volt alkal-
mas. Ennek a történelmi jelen-
tőségű erődrendszernek volt 
része a még ma is Komárom 
területén  található Csillag erőd.

A kivitelezésről
A komáromi történelmi épület 
munkálatai a bontással indultak, 
majd ezt követte az építési sza-

kasz. A felújítás rendkívüliségét 
többek között az is meghatá-
rozza, hogy a bécsi katonai ar-
chívumban megtalálták az épít-
mény eredeti tervrajzait. Ennek 
köszönhetően az erődöt eredeti 
állapotába állíthatják vissza. A 
korhű helyreállítás érinti majd 
az egykori laktanyaépületet, 
ideértve a legénységi és a tisz-
ti helyiségeket is, valamint az 
ágyú- és lőállásokat is.

Nem csupán a megőrzés kap 
helyet azonban a projekten. 
Az udvaron egy korszerű ját-

szóteret rendeznek majd be, 
és szabadtéri színpad is helyet 
kap a létesítményben. A hely-
reállítás végeztével, a Liget 
Budapest Projekt keretében 
pedig az erődbe kerül majd a 
Szépművészeti Múzeum antik 
szobrokat ábrázoló gipszmá-
solatainak nagy része,  majd-
nem 350 műtárgy. Mivel a mú-
zeumi funkciók bővülnek, ezért 
az erőd belsejében új termeket 
alakítanak ki, köztük várótermet 
és konferenciatermet is. A kiállí-
tásra kerülő szobrok között van-
nak olyan hatalmasak, amelyek 
nem  férnek be az épület belső 
tereibe, ezért az udvaron egy új 
csarnokot is létrehoznak. 

Maga az építés várhatóan 2018 
végén fejeződik be, de a műtár-
gyak csak akkor kerülhetnek a 
helyükre, amikor a belső terek-
ben helyreáll a megfelelő hő-
mérséklet és páratartalom.

A Mapei szerepe a felújítás-
ban
Az egész erődítmény kisméretű 
téglából, illetve kőből van meg-
építve. E falazat fugafelújításá-
hoz keresett a generálkivitelező 
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a korhűséggel anyagában és lát-
ványában harmonizáló, valamint 
a funkció által meghatározott 
paramétereknek is megfelelő fu-
gakitöltő anyagot.

A projekt vezetői megversenyez-

tették a segédanyag gyártókat 
és ebből a versenyből a Mapei 
MAPEANTIQUE ALLETAMENTO 
TUFFO terméke került ki győz-
tesen.

A fugarekonstrukció megkez-
dése előtt a Mapei szakembe-
rek többször is egyeztettek a 
kivitelezőkkel, valamint több 
próbafelületet is készítettek. Az 
alkalmazástechnikus, Wágner 
Gergő dolgozott azon, hogy úgy 

a szín, mint a konzisztencia te-
kintetében a megfelelő bekeve-
rési arány és összetétel kerül-
jön alkalmazásra a kivitelezés 
során. A Mapei szakember több 
próbafelületet is készített, és 
végül a megfelelő fugaanyag a 

MAPEANTIQUE ALLETAMENTO 
TUFFO és  sóskúti homok 80-20 
százalék arányú keverékéből állt 
össze, meghatározott keverővíz 
felhasználásával. 

Mivel a kivitelezők még nem dol-
goztak a kiválasztott termékkel, 
a Mapei szakember rövid alkal-
mazástechnikai helyszíni kép-
zést tartott, valamint a Mapei 
Kft. vállalta, hogy szakemberei 
heti rendszerességgel kísérik a 
fugatömítés kivitelezését, és fo-
lyamatos szakmai tanácsadást 
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és konzultációs lehetőséget biz-
tosítanak a projekten. 

A tégla- és kőfalak fugáinak fel-
újítására úgy a külső, mint a bel-
ső terekben falfelületeken ke-
rült sor. A hideg időszak során 
a kivitelezők a belső terekben 
dolgoztak, ahol a fugarekonst-
rukció apró téglás falazatokon 
történt. A munkálatok során a 
belső helyiségek fűtését a kivi-
telezők biztosították. 
A melegebb idő beköszöntével 
kezdődött meg a külső tégla- 
és kőfalak fugarekonstrukciója, 
ugyanazt a Mapei megoldást al-
kalmazva. Miért esett a választás 

a Mapei MAPEANTIQUE 
ALLETAMENTO TUFFO 
termékére?
A MAPEANTIQUE ALLETAMEN-
TO TUFFO műemléki épületek-
hez került kifejlesztésre, vala-
mint megfelelő szilárdsággal és 
fagyállósággal rendelkezik. Az 
elvárásoknak, hogy színtartó, ál-
landó árnyalatot biztosító, zsu-
gorodás-kompenzált és repe-
dés-mentesen száradó legyen, 
maximálisan megfelel. Mindezek 
felett a Csillag Erődhöz, mint 
építményhez úgy látványában, 
mint anyagstruktúrájában maxi-
málisan illeszkedik.  
A kiváló tulajdonságokkal ren-
delkező terméken kívül a ki-
vitelezők számára óriási biz-

tonságot jelent a Mapei Kft. 
folyamatos szakmai jelenléte 
a projekten. Mivel a kész fuga-
anyag bekeverése és a megha-
tározott összetétel kialakítása a 
helyszínen történik, a Mapei Kft. 
szakemberei külön figyelmet 
fordítanak a bekeverési arányok 
pontos betartására mindvégig a 
fugarekonstrukció során. Ehhez 
az anyagfogyás, a helyszínen 
bedolgozásra kerülő keverék 
színének, állagának, anyag 
struktúrájának rendszeres elle-
nőrzésére és figyelemmel kísé-
résére van szükség. 

ADATOK
Referencia megnevezése: Csillag erőd
Mapei termékkel végzett munkálatok: 
történelmi épület fugarekonstrukciója 
Helyszín:  Komárom
Kivitelezés éve:  2017-2018
Beruházó: Liget Budapest Projekt
Generálkivitelező: Épkar Zrt. és FÉSZ 
Építő Zrt.

Mapei partnerkereskedő:  Hofstadter 
Tüzép Kft.
Mapei kapsolattartók:  Nagy Nárcisz, 
Wágner Gergő

Történelmi épületek felújítóanyagai: Mape-
Antique Alletamento Tuff o

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK
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A keresztrejtvény megfejtése egy stratégiai tanács céljaink elérésére. 
Fejtse meg a rejtvényt, és a megfejtést küldje vissza a címünkre, a 
Mapei Krónikához mellékelt, ingyenesen visszaküldhető képeslapon.
A megfejtést e-mailben is elküldheti a kronika@mapei.hu címre.
Beküldési határidő: 2018. július 2.

A szerencsés nyertes ajándéka egy Mapei jegyzet „füzet”, egy 
Mapesil AC power bank és egy Mapei bőr pénztárca.

Előző rejtvényünk nyertesei: Mari Gréta, Dobó és Babocsai 
Ervin, Mogyorósbánya



/mapeihungary

DERŰS

HAGYOMÁNYOS

TERMÉSZETES

VARÁZSLATOS

ROMANTIKUS

ÚJ FUGASZÍN 
KOLLEKCIÓ

Válasszon
HANGULATOT!

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

Ultracolor Plus
Kerapoxy
Keracolor
Flexcolor
Kerapoxy CQ
Kerapoxy Design


