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W świecie budownictwa zastosowanie posadzek  
na bazie cementowo-żywicznej stało się z pewnością 
dobrze ugruntowaną praktyką. Poza sektorem 
przemysłowym i komercyjnym wykorzystywane 
są one również w budownictwie mieszkaniowym 
oraz do aranżowania przestrzeni miejskiej. Znajdują 
zastosowanie w wielu miejscach: od wysoce 
zautomatyzowanego przemysłu, poprzez szpitale, 
supermarkety, aż do obiektów użyteczności publicznej 
oraz prywatnej, jak na przykład salony wystawowe, 
sklepy oraz domy mieszkalne.

Firma MAPEI opracowała linię najnowocześniejszych 
systemów do wykonywania bezspoinowych posadzek, 
w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, oferując 
praktyczne, skuteczne, szybkie w montażu systemy, 
o wielu zaletach niekwestionowanych pod kątem 
funkcjonalności, trwałości i estetyki. 

Wspomniane rozwiązania wchodzą w skład systemów: 
Mapefloor System (linia produktów na bazie żywicy)  
i Ultratop System (produkty o formułach opartych  
na bazie cementowej). Oba te systemy są zawsze  
w stanie sprostać specyficznym wymogom końcowych 
użytkowników zarówno pod kątem oryginalnego 
wzornictwa, ekskluzywności, jak i komfortu użytkowania 
w najbardziej różnorodnym otoczeniu. 

Portfolio bezspoinowych posadzek MAPEI stanowi 
kompletną gamę rozwiązań, które mogą zostać 
dopasowane do rodzaju aplikacji, grubości warstwy 
posadzki i jej komponentów oraz mogą występować  
w nieskończonych wersjach kolorystycznych, tonacjach  
i wzorach, tworząc unikatowe powierzchnie, w harmonii 
z oczekiwaniami końcowych użytkowników.

CEMENTOWE 
I ŻYWICZNE 
SYSTEMY 
POSADZKOWE



CEMENTOWE I ŻYWICZNE  
SYSTEMY POSADZKOWE

MAPEFLOOR 
SYSTEM 31

MAPEFLOOR 
SYSTEM 32

MAPEFLOOR 
SYSTEM 33

MAPEFLOOR 
SYSTEM 51

MAPEFLOOR 
SYSTEM 52

MAPEFLOOR 
SYSTEM 53

MAPEFLOOR 
SYSTEM 91

MAPEFLOOR 
I 320 SL CONCEPT

04
05
06
07
08
09
10
11

MAPEFLOOR 
SYSTEM CPU/DP16
MAPEFLOOR 
CPU/MF17
MAPEFLOOR 
CPU/HD18
MAPEFLOOR 
CPU/NZ19

MAPEFLOOR 
SYSTEM AS12
MAPEFLOOR 
SYSTEM EDF13

MAPEFLOOR 
COMPACT SYSTEM HD15

MAPEFLOOR 
COMPACT SYSTEM MF14



MAPEFLOOR 
CPU/RT20

MAPEFLOOR 
URBAN SYSTEM36

MAPEFLOOR 
COMFORT SYSTEM AL30
MAPEFLOOR 
COMFORT SYSTEM AL/X31
MAPEFLOOR 
COMFORT SYSTEM AR32
MAPEFLOOR 
COMFORT SYSTEM AR/X33

ULTRATOP 
EFEKT NATURALNY21
ULTRATOP 
EFEKT SZLIFOWANY22
ULTRATOP
EFEKT TERRAZZO  
ALLA VENEZIANA23
ULTRATOP 
LOFT24

DECOR
SYSTEM 7034
MAPEFLOOR 
SYSTEM 35 F35

MAPEFLOOR 
PARKING SYSTEM HE25
MAPEFLOOR 
PARKING SYSTEM ID26
MAPEFLOOR 
PARKING SYSTEM ME27
MAPEFLOOR 
PARKING SYSTEM RHT28
MAPEFLOOR 
PARKING SYSTEM RLT29



CEMENTOWE I ŻYWICZNE SYSTEMY POSADZKOWE  |  MAPEI

4

MAPEFLOOR 
SYSTEM 31

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,5 + posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton 

•  Przemysł chemiczny 
i farmaceutyczny.

•  Przemysł spożywczy.
•  Magazyny zmechanizowane.
•  Centra handlowe.

• Antypoślizgowe wykończenie.
• Wysoka zawartość  

substancji stałych. 
• Wysoka odporność na ścieranie 

i zużycie w wyniku ciągłego 
obciążenia ruchem pieszym. 
 
 

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych. 

• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.
• Szybkość wykonania posadzki 

ogranicza przestoje produkcyjne.

Wielowarstwowy, epoksydowy system o wysokiej zawartości substancji stałych, stosowany  
w warstwie o grubości od 0,8 do 1,2 mm do wykonywania posadzek przemysłowych.

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 32

• Przemysł chemiczny  
i farmaceutyczny.

• Przemysł spożywczy.
• Magazyny zmechanizowane.
• Centra handlowe.
• Przemysł mechaniczny  

i warsztaty samochodowe.
• Laboratoria.

• Antypoślizgowe wykończenie.
• Wysoka zawartość  

substancji stałych. 
• Wysoka odporność na ścieranie 

i zużycie w wyniku ciągłego 
obciążenia ruchem pieszym.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.
• Szybkość wykonania posadzki 

ogranicza przestoje produkcyjne.

Wielowarstwowy, epoksydowy system o wysokiej zawartości substancji stałych, stosowany  
w warstwie o grubości od 3 do 3,5 mm do wykonywania posadzek przemysłowych.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

Mapefloor I 300 SL 
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,5

+ posypka z Quarzo 0,5

Primer SN + Quarzo 0,5
+ posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton 

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 33

ZAKRES STOSOWANIA

• Gładkie wykończenie.
• Wysoka zawartość substancji stałych. 
• Wysoka odporność na ścieranie 

i zużycie w wyniku ciągłego 
obciążenia ruchem pieszym.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Dzięki atrakcyjnemu wykończeniu 
szczególnie odpowiedni  
do wykonywania posadzek  
w strefach wystawienniczych.

• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.
• Szybki w aplikacji. Krótki czas 

wykonania posadzki ogranicza 
przestoje produkcyjne.

Samopoziomujący, epoksydowy system o wysokiej zawartości substancji stałych, stosowany  
w warstwie o grubości od 2 do 4 mm do wykonywania posadzek przemysłowych.
.

Powłoka wykończeniowa z linii Mapefloor Finish 
(opcjonalna)

Mapefloor I 300 SL 
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Primer SN + Quarzo 0,5
+ posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton

• Przemysł chemiczny i farmaceutyczny.
• Przemysł spożywczy.
• Centra dystrybucyjne.
• Magazyny zmechanizowane.
• Centra handlowe.
• Strefy aseptyczne.
• Pomieszczenia sterylne, laboratoria  

i szpitale.

ZALETY
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• Przemysł farmaceutyczny  
i centra dystrybucyjne.

• Kliniki, stołówki, szatnie  
i laboratoria. 

• Hole hotelowe, biura, sale 
szkolne, salony wystawowe itp.

• Gładkie wykończenie.
• Wysoka zawartość substancji stałych.
• Odporność na ścieranie i zużycie  

wyższa niż w przypadku tradycyjnych 
systemów samopoziomujących.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Dzięki atrakcyjnemu wykończeniu 
szczególnie odpowiedni  
do wykonywania posadzek  
w strefach wystawienniczych.

• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.
• Szybki w aplikacji. Krótki czas 

wykonania posadzki ogranicza 
przestoje produkcyjne.

Samopoziomujący, epoksydowy system z efektem kolorowego granulatu do wykonywania 
dekoracyjnych posadzek, do stosowania w warstwie o grubości ok. 2 mm.

Mapefloor I 320 SL Concept 

Primer SN + Mapecolor Paste + Quarzo 0,5

Podłoże: beton 

Primer SN + Quarzo 0,5 + posypka z Quarzo 0,5

ZAKRES STOSOWANIA

MAPEFLOOR 
I 320 SL CONCEPT

ZALETY
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ZAKRES STOSOWANIA

MAPEFLOOR 
SYSTEM 51

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste  
+ posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton

• Antypoślizgowe wykończenie.
• Przepuszczalny dla pary wodnej.
• Bezrozpuszczalnikowy, na bazie wody.
• Wysoka odporność na ścieranie 

i zużycie w wyniku ciągłego 
obciążenia ruchem pieszym.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Zalecany do stosowania  
w przemyśle spożywczym, 
zwłaszcza w strefach 
magazynowych, gdzie odbywa 
się ruch wózków widłowych.

• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.
• Szybki w aplikacji. Krótki czas 

wykonania posadzki ogranicza 
przestoje produkcyjne.

Wielowarstwowy, paroprzepuszczalny epoksydowy system, o matowym, antypoślizgowym 
wykończeniu do wykonywania dyfuzyjnych posadzek przemysłowych, stosowany w warstwie
o średniej grubości 3 mm.

• Przemysł chemiczny  
i farmaceutyczny.

• Laboratoria.
• Magazyny zmechanizowane.
• Centra handlowe.
• Przemysł spożywczy.
• Stołówki i zaplecza kuchenne.

ZALETY
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 52

• Antypoślizgowe wykończenie.
• Przepuszczalny dla pary wodnej.
• Bezrozpuszczalnikowy, na bazie wody.
• Wysoka odporność na ścieranie 

i zużycie w wyniku ciągłego 
obciążenia ruchem pieszym.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Zalecany do stosowania  
w przemyśle spożywczym, 
zwłaszcza w strefach 
magazynowych, gdzie odbywa 
się ruch wózków widłowych.

• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.
• Szybki w aplikacji. Krótki czas 

wykonania posadzki ogranicza 
przestoje produkcyjne.

Wielowarstwowy, paroprzepuszczalny, epoksydowy system o matowym, antypoślizgowym 
wykończeniu do wykonywania dyfuzyjnych posadzek przemysłowych, stosowany w warstwie
o średniej grubości 5 mm.

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste 

+ posypka z Quarzo 0,5

Mapefloor I 500 W + posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA

• Przemysł chemiczny i farmaceutyczny.
• Przemysł spożywczy.
• Magazyny zmechanizowane.
• Podziemne parkingi.
• Centra handlowe.
• Infrastruktura inżynieryjna, 

warsztaty samochodowe.
• Stołówki.

ZALETY
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• Gładkie wykończenie.
• Wysoka zawartość substancji stałych.
• Wysoka odporność na ścieranie 

i zużycie w wyniku ciągłego 
obciążenia ruchem pieszym.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Dzięki atrakcyjnemu wykończeniu 
szczególnie odpowiedni  
do wykonywania posadzek  
w strefach wystawienniczych.

• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.
• Szybki w aplikacji. Krótki czas 

wykonania posadzki ogranicza 
przestoje produkcyjne.

Samopoziomujący, paroprzepuszczalny, epoksydowy system o gładkim, matowym wykończeniu 
do wykonywania dyfuzyjnych posadzek przemysłowych, stosowany w warstwie do 4 mm.

Powłoka wykończeniowa z linii Mapefloor Finish 
(opcjonalna)

Mapefloor I 500 W 
+ Mapecolor Paste

Mapecoat I 600 W + posypka z Quarzo 0,5

ZAKRES STOSOWANIA

• Przemysł chemiczny  
i farmaceutyczny.

• Przemysł spożywczy.
• Magazyny zmechanizowane.
• Centra handlowe.

MAPEFLOOR 
SYSTEM 53

ZALETY

Podłoże: beton
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Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

Mapefloor I 900 + Quarzo 1,9

Podłoże: beton

Mapefloor I 900

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste + Quarzo 0,5

• Antypoślizgowe wykończenie.
• Wysoka zawartość substancji stałych.
• Szybkie wyrównywanie podłoży, 

renowacja spadków na bardzo 
zniszczonych posadzkach.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.
• Wysoka odporność na zużycie  

w wyniku ruchu wózków  
i pojazdów.

• Szybki w aplikacji. Krótki czas 
wykonania posadzki ogranicza 
przestoje produkcyjne.

Zacierany mechanicznie epoksydowy system do posadzek przemysłowych, idealny do renowacji 
starych posadzek; nakładany w warstwie od 6 do 15 mm.

ZAKRES STOSOWANIA

• Przemysł chemiczny, 
farmaceutyczny i spożywczy.

• Magazyny zmechanizowane 
i pomieszczenia magazynowe.

• Centra handlowe.
• Strefy aseptyczne.
• Strefy o bardzo zniszczonych, 

przeznaczonych do renowacji 
posadzkach.

MAPEFLOOR 
SYSTEM 91

ZALETY
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MAPEFLOOR 
SYSTEM AS

• Przemysł elektryczny i sektor 
ochronny, np. pomieszczenia 
magazynowe lub strefy, w których 
przechowywane i przetwarzane są 
materiały łatwopalne  
i wybuchowe. 

• Pomieszczenia sterylne i szpitale.
• Przemysł farmaceutyczny.
• Centra danych.

• Przewodność elektryczna, 
właściwości pozwalające rozładować 
ładunki elektrostatyczne. 

• Gładkie wykończenie.
• Wodoszczelny i odpychający kurz.
• Wysoka wytrzymałość na zużycie 

i ścieranie w wyniku ciągłego 
narażenia na ruch pieszy i częste 
zmywanie.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.
• Szybki w aplikacji. Krótki czas 

wykonania posadzki ogranicza 
przestoje produkcyjne.

Samopoziomujący, epoksydowy system o wysokiej zawartości substancji stałych do wykonywania 
antystatycznych, przewodzących posadzek przemysłowych, stosowany w warstwie o grubości 
od 1,5 do 2 mm.

Mapefloor I 360 AS + Mapecolor Paste
+ Quarzo 0,25

Primer W-AS

Primer SN + Quarzo 0,5 + 
Copper Band

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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MAPEFLOOR 
SYSTEM EDF

• Przemysł elektroniczny,  
w obszarze którego zgodność 
z normami odnoszącymi się do 
kontroli parametrów impulsów 
ESD nie jest obowiązkiem.

• Pomieszczenia magazynowe dla 
łatwopalnych substancji.

• Przewodność elektryczna, 
właściwości pozwalające rozładować 
ładunki elektrostatyczne. 

• Gładkie wykończenie. 
• Wodoszczelny i odpychający kurz.
• Wysoka wytrzymałość na zużycie 

i ścieranie w wyniku ciągłego 
narażenia na ruch pieszy i częste 
zmywanie.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji. 
• Szybki w aplikacji. Krótki czas 

wykonania posadzki ogranicza 
przestoje produkcyjne.

Samopoziomujący, epoksydowy system o wysokiej zawartości substancji stałych do antystatycznych, 
rozpraszających ładunki posadzek przemysłowych, stosowany w warstwie o grubości od 1,5 do 2 mm.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapefloor I 390 EDF + Mapecolor Paste
+ Quarzo 0,25

Primer W-AS

Primer SN + Quarzo 0,5 + 
Copper Band

Podłoże: beton

ZALETY
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• Przemysł chemiczny  
i farmaceutyczny.

• Przemysł elektroniczny.
• Przemysł spożywczy.
• Salony wystawowe.
• Centra handlowe osiedla 

mieszkaniowe.

• Wodoszczelny  
i odpychający kurz.

• Wysoka zawartość  
substancji stałych.

• Wysoka odporność  
na ścieranie i zużycie.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Niski stopień żółknięcia.
• Łatwy w czyszczeniu  

i dezynfekcji.

Wielowarstwowy, epoksydowy, dekoracyjny system o atrakcyjnym wykończeniu do wykonywania 
posadzek przemysłowych oraz w obiektach komercyjnych; stosowany w warstwach o grubości od 
2,5 do 3 mm.

MAPEFLOOR 
COMPACT 
SYSTEM MF

Mapecoat Universal

Mapecoat Universal 
+ posypka z Mapequartz Color

Mapecoat Universal + Mapequartz Color  
+ posypka z Mapequartz Color

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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MAPEFLOOR 
COMPACT 
SYSTEM HD

• Przemysł chemiczny  
i farmaceutyczny.

• Przemysł elektroniczny.
• Przemysł spożywczy.
• Salony wystawowe.
• Centra handlowe i osiedla 

mieszkaniowe.

• Wodoszczelny i odpychający kurz.
• Wysoka zawartość  

substancji stałych.
• Wysoka odporność  

na ścieranie i zużycie.

• Odporność na większość 
agresywnych preparatów 
chemicznych.

• Niski stopień żółknięcia.
• Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.

Mapecoat Universal

Mapecoat Universal 
+ Mapecolor Paste (opcjonalnie)

+ Dynastone CT 

Mapecoat Universal

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY

Epoksydowy system o strukturze zamkniętych porów, nadający powierzchni estetyczny wygląd, 
stosowany do wykonywania posadzek przemysłowych oraz w obiektach komercyjnych, w warstwie 
o grubości od 5 do 8 mm.
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MAPEFLOOR 
SYSTEM CPU/DP

• Szorstkie, antypoślizgowe 
wykończenie.

• Wytrzymałość na szok 
termiczny i wysoka odporność 
na chemikalia, np. kwasy, 
rozpuszczalniki, tłuszcz, roztwory 
soli, wodorotlenki itp.

• Ze względu na wysokie 
parametry mechaniczne oraz 
wytrzymałość na ścieranie 
odpowiedni do posadzek 
poddawanych intensywnym 
obciążeniom ruchem.

Poliuretanowo-cementowy system o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności 
chemicznej i właściwościach antypoślizgowych do wykonywania posadzek przemysłowych; 
stosowany w warstwach o grubości od 3 do 4 mm. Zgodny z normami mającymi zastosowanie  
w sektorze spożywczym.

Mapefloor CPU/TC
+ Mapecolor Paste

Mapefloor CPU/MF + Mapecolor CPU
+ posypka z Quarzo 0,5

Mapefloor CPU/MF + Mapecolor CPU
+ posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA

• Przemysł farmaceutyczny, 
chemiczny i spożywczy.

• Mleczarnie, winiarnie, browary  
i szeroko pojęta branża napojów.

• Zakłady przetwórstwa cukrowego 
oraz butelkowania wody.

ZALETY
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Mapefloor CPU/MF
+ Mapecolor CPU

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ posypka z Quarzo 0,9

Podłoże: beton

MAPEFLOOR 
CPU/MF

• Przemysł farmaceutyczny, 
chemiczny i spożywczy.

• Mleczarnie, winiarnie, browary  
i szeroko pojęta branża napojów.

• Zakłady przetwórstwa cukrowego 
oraz butelkowania wody.

• Gładkie wykończenie 
powierzchni.

• Wytrzymałość na szok 
termiczny i wysoka odporność 
na chemikalia, np. kwasy, 
rozpuszczalniki, tłuszcz, roztwory 
soli, wodorotlenki itp.

• Ze względu na wysokie 
parametry mechaniczne oraz 
wytrzymałość na ścieranie 
odpowiedni do posadzek 
poddawanych intensywnym 
obciążeniom ruchem.

Samopoziomujący, poliuretanowo-cementowy system o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, 
odporności chemicznej do wykonywania posadzek przemysłowych; stosowany w warstwach  
o grubości od 3 do 6 mm. Zgodny z normami mającymi zastosowanie w sektorze spożywczym.

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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• .MAPEFLOOR 
CPU/HD

• Szorstkie, antypoślizgowe 
wykończenie.

• Wytrzymałość na szok 
termiczny i wysoka odporność 
na chemikalia, np. kwasy, 
rozpuszczalniki, tłuszcz, roztwory 
soli, wodorotlenki itp. 

• Ze względu na wysokie 
parametry mechaniczne oraz 
wytrzymałość na ścieranie 
odpowiedni do posadzek 
poddawanych intensywnym 
obciążeniom ruchem.

Poliuretanowo-cementowy system o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności 
chemicznej oraz na gwałtowne zmiany temperatury, do wykonywania antypoślizgowych posadzek 
przemysłowych; stosowany w warstwach o grubości od 6 do 9 mm. Zgodny z normami mającymi 
zastosowanie w sektorze spożywczym.

Mapefloor CPU/HD + Mapecolor CPU

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA

• Przemysł farmaceutyczny, 
chemiczny i spożywczy.

• Mleczarnie, winiarnie, browary  
i szeroko pojęta branża napojów.

• Zakłady przetwórstwa cukrowego 
oraz butelkowania wody.

ZALETY
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MAPEFLOOR 
CPU/NZ

Mapefloor CPU/NZ + Mapecolor CPU

Podłoże: beton

• Przemysł farmaceutyczny, 
chemiczny, spożywczy.

• Mleczarnie, winiarnie, browary  
i szeroko pojęta branża napojów.

• Zakłady przetwórstwa cukrowego 
oraz butelkowania wody.

• Szorstkie, antypoślizgowe 
wykończenie.

• Łatwa aplikacja.
• Wytrzymałość na szok 

termiczny i wysoka odporność 
na chemikalia, np. kwasy, 
rozpuszczalniki, tłuszcz, roztwory 
soli, wodorotlenki itp.

• Ze względu na wysokie 
parametry mechaniczne oraz 
wytrzymałość na ścieranie 
odpowiedni do posadzek 
poddawanych intensywnym 
obciążeniom ruchem.

Łatwy w aplikacji, poliuretanowo-cementowy system o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 
i odporności chemicznej oraz na gwałtowne zmiany temperatury, do wykonywania 
antypoślizgowych posadzek przemysłowych; stosowany w warstwie o grubości od 4 do 6 mm.

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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MAPEFLOOR 
CPU/RT

• Przemysł farmaceutyczny, 
chemiczny, spożywczy.

• Mleczarnie, winiarnie, browary  
i szeroko pojęta branża napojów.

• Zakłady przetwórstwa cukrowego 
oraz butelkowania wody.

• Szorstkie, antypoślizgowe 
wykończenie.

• Łatwa aplikacja.
• Wytrzymałość na szok 

termiczny i wysoka odporność 
na chemikalia, np. kwasy, 
rozpuszczalniki, tłuszcz, roztwory 
soli, wodorotlenki itp.

• Ze względu na wysokie 
parametry mechaniczne oraz 
wytrzymałość na ścieranie 
odpowiedni do posadzek 
poddawanych intensywnym 
obciążeniom ruchem.

Łatwy w aplikacji, poliuretanowo-cementowy system o wysokiej wytrzymałości mechanicznej  
i odporności chemicznej oraz na gwałtowne zmiany temperatury, do wykonywania antypoślizgowych 
posadzek przemysłowych; stosowany w warstwie o grubości od 6 do 9 mm.
Zgodny z normami mającymi zastosowanie w sektorze spożywczym.

Mapefloor CPU/RT + Mapecolor CPU

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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ULTRATOP
EFEKT NATURALNY

• Magazyny przemysłowe.
• Strefy ruchu pieszych.
• Magazyny, w których występuje średnie 

natężenie ruchu środków transportowych 
do przemieszczania ładunków.

• Posadzki o dekoracyjnym 
wykończeniu w sektorze budownictwa 
komercyjnego, np. sklepy, salony 
wystawowe, biura, centra handlowe itp.

• Bardzo szybka aplikacja, która 
skraca czas wykonania posadzki.

• Obciążenie ruchem pieszym 
możliwe już po kilku godzinach 
od aplikacji.

• Dobra wytrzymałość na ścieranie 
bez konieczności nakładania 
dodatkowych warstw. 

• Doskonale gładka powierzchnia.
• Bardzo dobra wytrzymałość 

mechaniczna oraz na ścieranie: 
odpowiedni do wykonywania 
posadzek w miejscach 
poddawanych średnim 
obciążeniem pojazdów kołowych.

Samopoziomujący, bardzo szybko wiążący cementowy system do wykonywania odpornych na 
ścieranie posadzek; stosowany w warstwie o grubości od 5 do 40 mm.

Powłoka wykończeniowa  
z linii Mapefloor Finish

Ultratop

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ posypka z Quarzo 1,2

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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ULTRATOP
EFEKT SZLIFOWANY

• Sklepy.
• Muzea.
• Restauracje.
• Biura, kościoły, salony 

wystawowe, apartamenty itp.
• Posadzki o estetycznym 

wykończeniu w centrach 
handlowych.

• Bardzo szybka aplikacja.
• Szlifowanie posadzki na sucho 

możliwe już po kilku dniach  
od nałożenia.

• Metoda szlifowania na sucho 
umożliwia połączenie różnych 
odcieni ULTRATOP.

• Dobra odporność na ścieranie 
bez konieczności stosowania 
kolejnych warstw. 

• Gwarantuje uzyskanie doskonale 
płaskiej, gładkiej, odbijającej 
światło powierzchni.

Samopoziomujący, ultraszybko wiążący, cementowy, odporny na ścieranie system posadzkowy  
o szlifowanym efekcie powierzchni. Grubość warstwy od 10 do 40 mm.

Mapecrete Stain Protection

Ultratop + Ultratop Stucco

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ posypka z Quarzo 1,2

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA

.

ZALETY
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ULTRATOP
EFEKT 
TERRAZZO  
ALLA VENEZIANA

• Sklepy.
• Restauracje.
• Biura.
• Kościoły.
• Salony wystawowe.
• Muzea, teatry itp.
• Centra handlowe.
• Recepcje hotelowe, mieszkania itp.

• Bardzo szybka aplikacja.
• Szlifowanie posadzki na sucho 

możliwe już po kilku dniach  
od nałożenia.

• Gwarantuje uzyskanie doskonale 
płaskiej, gładkiej, odbijającej 
światło powierzchni.

• Dobra odporność na ścieranie 
bez konieczności stosowania 
kolejnych warstw. 

• Łączenie różnych kolorów 
ULTRATOP z naturalnym 
kruszywem pozwala tworzyć 
posadzki o unikalnych wzorach  
i fakturach.

Samopoziomujący, ultraszybko wiążący, cementowy, odporny na ścieranie system posadzkowy  
o efekcie powierzchni typu terazzo alla veneziana. Grubość warstwy od 15 do 40 mm.

Mapefloor I 910 
+ kruszywo naturalne + Ultratop 

+ Ultratop Stucco

Mapecrete Stain Protection

Mapefloor I 910

Primer SN + Quarzo 0,5  
+ posypka z Quarzo 1,2 

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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ULTRATOP
LOFT

• Bary i sklepy.
• Restauracje.
• Wnętrza domów i mieszkań.
• Centra odnowy biologicznej.
• Hotele, ośrodki wczasowe.
• Hale wystawiennicze.
• Muzea.
• Salony wystawowe.

• Łatwy w aplikacji, szybkoschnący.
• Wysoka wytrzymałość na 

ścieranie w strefach narażonych 
na intensywny ruch pieszy.

• Uniwersalny w stosowaniu. 
Może być nakładany również na 
powierzchnie pionowe, podczas 
instalacji nowych posadzek oraz 
renowacji starych podłóg.

• Maksymalna swoboda 
tworzenia: dzięki zróżnicowanej 
gamie kolorystycznej można 
tworzyć posadzki o unikalnym 
wykończeniu.

• Możliwość szybkiego 
oddania posadzki do pełnego 
użytkowania.

Cementowy system do tworzenia dekoracyjnych powłok na podłogach i ścianach z efektem 
przecierających się i zlewających warstw w różnych odcieniach; grubość warstwy do 2 mm.

Powłoka wykończeniowa z linii Mapefloor Finish

Ultratop Loft W

Primer LT

Ultratop Loft F

Podłoże: beton

Primer SN + Quarzo 0,5  
+ posypka z Quarzo 0,5

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM HE

• Nawierzchnie w otwartych parkingach.
• Parkingi wielopoziomowe.
• Mosty.
• Pasaże.
• Dachy płaskie z dostępem  

dla samochodów. 
• Dziedzińce osiedli mieszkaniowych  

z dojazdem do garaży.

• Wysoka zdolność mostkowania 
pęknięć, nawet do -20°C. 

• Właściwości hydroizolacyjne.
• Dobra wytrzymałość na 

obciążenia mechaniczne.

•  Antypoślizgowe wykończenie.
• Wysoka wytrzymałość na 

ścieranie w wyniku ciągłego 
obciążenia ruchem przez pojazdy.

Mapefloor Finish 451

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste
+ Quarzo 0,25 

+ posypka z Quarzo 0,9 lub Quarzo 1,2

Mapefloor PU 400 LV + Quarzo 0,25 

Podłoże: beton

Primer SN + Quarzo 0,5
+ posypka z Quarzo 0,5

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY

Wielowarstwowy, bezspoinowy, poliuretanowy system, charakteryzujący się wysoką zdolnością 
dynamicznego mostkowania pęknięć, stosowany w strefach obciążanych ruchem pieszym i intensywnym 
ruchem samochodowym, również na zewnątrz. Zgodny z wymogami Rili DafStb (wytyczne Niemieckiego 
Komitetu ds. Żelbetu) i spełniający wymogi klasy OS 11a i normy EN 1504-2 (Systemy do Ochrony 
Powierzchniowej Betonu). Grubość warstwy: 5-5,5 mm.
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM ID

• Nawierzchnie w otwartych parkingach.
• Parkingi wielopoziomowe.
• Mosty.
• Pasaże.
• Parkingi wielopoziomowe  

(środkowe kondygnacje) narażone 
na intensywny ruch, miejsca 
garażowe i pasy ruchu.

• Wysoka zdolność mostkowania 
pęknięć, nawet do -10°C.

• Właściwości hydroizolacyjne oraz 
antypoślizgowe wykończenie.

• Uniwersalny w stosowaniu: 
może być wykorzystywany do 
wyznaczania różnych stref: ruchu 
pojazdów, miejsc parkingowych, 
  

przejść dla pieszych i znaków 
drogowych.

• Wysoka wytrzymałość  
na ścieranie i zużycie w wyniku 
ciągłego obciążenia ruchem 
przez pojazdy, doskonała 
wytrzymałość na obciążenia 
mechaniczne oraz odporność  
na agresywne chemikalia.

Wielowarstwowy, bezspoinowy, poliuretanowy system, charakteryzujący się dobrą zdolnością 
dynamicznego mostkowania pęknięć, stosowany w strefach obciążanych ruchem pieszym i intensywnym 
ruchem samochodowym wewnątrz. Zgodny z wymogami Rili DafStb (wytyczne Niemieckiego Komitetu 
ds. Żelbetu) i spełniający wymogi klasy OS 13 i normy EN 1504-2 (Systemy do Ochrony Powierzchniowej 
Betonu). Grubość warstwy: 2-2,5 mm.

Mapefloor Finish 415

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

+ posypka z Quarzo 0,5 
lub Quarzo 0,9 lub Quarzo 1,2

Primer SN + Quarzo 0,5
+ posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM ME

• Nawierzchnie w otwartych parkingach.
• Parkingi wielopoziomowe
• Mosty.
• Pasaże.
• Parkingi wielopoziomowe 

(środkowe kondygnacje) narażone 
na intensywny ruch, miejsca 
garażowe i pasy ruchu.

• Wysoka zdolność mostkowania 
pęknięć, nawet do -20°C. 

• Właściwości hydroizolacyjne  
i antypoślizgowe wykończenie.

• Uniwersalny w stosowaniu: może być 
wykorzystywany do wyznaczania 
różnych stref: ruchu pojazdów, 
miejsc parkingowych, przejść dla 
pieszych i znaków drogowych.

• Wysoka wytrzymałość na 
ścieranie i zużycie w wyniku 
ciągłego obciążenia ruchem 
przez pojazdy, doskonała 
wytrzymałość na obciążenia 
mechaniczne oraz odporność na 
oddziaływanie promieni UV oraz 
agresywnych chemikaliów.

Wielowarstwowy, bezspoinowy, poliuretanowy system, charakteryzujący się wysoką zdolnością 
dynamicznego mostkowania pęknięć, stosowany w strefach obciążanych ruchem pieszym  
i intensywnym ruchem samochodowym, również na zewnątrz. Zgodny z wymogami Rili DafStb (wytyczne 
Niemieckiego Komitetu ds. Żelbetu) i spełniający wymogi klasy OS 11b i normy EN 1504-2 (Systemy do 
Ochrony Powierzchniowej Betonu). Grubość warstwy: 4-4,5 mm.

Mapefloor Finish 451

Mapefloor PU 400 LV + Quarzo 0,25
+ posypka z Quarzo 0,9 lub Quarzo 1,2

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ posypka z Quarzo 0,5 

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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ZAKRES STOSOWANIA

MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM RHT

• Nawierzchnie krytych garaży, 
parkingi wielopoziomowe itp.

• Parkingi wewnętrzne, również 
podziemne, narażone na intensywny 
ruch, pasy ruchu oraz miejsca 
parkingowe.

• Antypoślizgowe wykończenie.
• Łatwy w utrzymaniu, posiada 

właściwości hydroizolacyjne.
• Uniwersalny w stosowaniu: 

może być wykorzystywany 
do wyznaczania różnych 
stref – ruchu pojazdów, miejsc 
parkingowych, przejść dla 
pieszych i znaków drogowych.

• Wysoka wytrzymałość na 
ścieranie i zużycie w wyniku 
ciągłego obciążenia ruchem 
przez pojazdy, doskonała 
wytrzymałość na obciążenia 
mechaniczne oraz odporność 
na oddziaływanie agresywnych 
chemikaliów.

Wielowarstwowy, bezspoinowy, epoksydowy system, stosowany w strefach obciążanych ruchem 
pieszym i intensywnym ruchem samochodowym. Zgodny z wymogami Rili DafStb (wytyczne 
Niemieckiego Komitetu ds. Żelbetu) i spełniający wymogi klasy OS 8 i normy EN 1504-2 (Systemy do 
Ochrony Powierzchniowej Betonu). Grubość warstwy: 3-3,5 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste
+ Quarzo 0,25

Mapefloor I 300 SL
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,5

+ posypka z Quarzo 0,5 
lub Quarzo 0,9 lub Quarzo 1,2

Primer SN + Quarzo 0,5
+ posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton

ZALETY
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM RLT

• Nawierzchnie krytych garaży, 
parkingi wielopoziomowe itp.

• Parkingi wewnętrzne, również 
podziemne, narażone na 
intensywny ruch, pasy ruchu oraz 
miejsca parkingowe.

• Antypoślizgowe wykończenie.
• Odporny na większość chemikaliów.
• Uniwersalny w stosowaniu: 

może być wykorzystywany 
do wyznaczania różnych 
stref – ruchu pojazdów, miejsc 
parkingowych, przejść dla 
pieszych i znaków drogowych.

• Wysoka wytrzymałość na 
ścieranie i zużycie w wyniku 
ciągłego obciążenia ruchem 
przez pojazdy, doskonała 
wytrzymałość na obciążenia 
mechaniczne.

Wielowarstwowy, bezspoinowy, epoksydowy system, stosowany w strefach obciążanych ruchem 
pieszym i intensywnym ruchem samochodowym. Zgodny z wymogami Rili DafStb (wytyczne 
Niemieckiego Komitetu ds. Żelbetu) i spełniający wymogi klasy OS 8 i normy EN 1504-2 (Systemy do 
Ochrony Powierzchniowej Betonu). Grubość warstwy: 0,8-1,2 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25 

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,5

+ posypka z Quarzo 0,5 lub Quarzo 0,9

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY



CEMENTOWE I ŻYWICZNE SYSTEMY POSADZKOWE  |  MAPEI

30

MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AL

• Szpitale.
• Muzea.
• Biblioteki, sale wykładowe.
• Sklepy.
• Szkoły, przychodnie.
• Mieszkania.
• Biura, gabinety.
• Poczekalnie, gabinety lekarskie.

• Łatwa aplikacja.
• Bardzo niska emisja lotnych 

związków organicznych.
• Właściwości redukujące poziom 

hałasu.
• Odporny na oddziaływanie 

promieni UV.

• Posadzki bezspoinowe, bez 
szczelin dylatacyjnych.

• Znacznie redukuje siłę uderzenia 
podczas upadku.

• Elastyczny, miękki, komfortowy 
dla stóp.

• Atrakcyjne wykończenie.

Samopoziomujący, elastyczny system alifatycznych powłok na bazie poliuretanowo-żywicznej 
charakteryzujący się odpornością na promienie UV, do posadzek w obiektach użyteczności 
publicznej. Grubość warstwy: 2 mm.

Mapefloor Finish 58 W (transparentny)

Mapefloor PU 461

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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• Szpitale.
• Muzea.
• Biblioteki, sale wykładowe.
• Sklepy.
• Szkoły, przychodnie.
• Mieszkania.
• Biura, gabinety.
• Poczekalnie, gabinety lekarskie.

MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AL/X

• Wysoki komfort podczas 
chodzenia.

• Bardzo niska emisja lotnych 
związków organicznych.

• Znaczna redukcja siły uderzenia 
podczas upadku. 

• Właściwości redukujące poziom 
hałasu.

• Odporny na oddziaływanie 
promieni UV.

• Posadzki bezspoinowe, bez 
szczelin dylatacyjnych.

• Elastyczny, miękki, komfortowy 
dla stóp.

• Atrakcyjne wykończenie.

Samopoziomujący, elastyczny system alifatycznych powłok na bazie poliuretanowo-żywicznej, 
charakteryzujący się odpornością na promienie UV, do posadzek w obiektach użyteczności 
publicznej. Grubość warstwy: 6 mm.

Mapefloor PU 461

Mapefloor Finish 58 W (transparentny)

Mapefloor Pore Filler

Mapecomfort FL

Podłoże: beton

Mapefloor Pore Filler

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AR

• Łatwa aplikacja.
• Bardzo niska emisja lotnych 

związków organicznych.
• Właściwości redukujące poziom 

hałasu.
• Odporny na oddziaływanie 

promieni UV.

• Posadzki bezspoinowe, bez 
szczelin dylatacyjnych.

• Znacznie redukuje siłę uderzenia 
podczas upadku.

• Elastyczny, miękki, komfortowy 
dla stóp.

• Atrakcyjne wykończenie.

Samopoziomujący, elastyczny system aromatycznych powłok na bazie poliuretanowo-żywicznej, 
charakteryzujący się odpornością na promienie UV, do posadzek wewnątrz pomieszczeń. Grubość 
warstwy: 2 mm.

Mapefloor Finish 58 W (w kolorze)

Mapefloor PU 460

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA

• Szpitale
• Muzea.
• Biblioteki, sale wykładowe.
• Sklepy.
• Szkoły, przychodnie.
• Mieszkania.
• Biura, gabinety.
• Poczekalnie, gabinety lekarskie.

ZALETY
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MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AR/X

Samopoziomujący, elastyczny system aromatycznych powłok na bazie poliuretanowo-żywicznej 
charakteryzujący się odpornością na promienie UV, do posadzek wewnątrz pomieszczeń. Grubość 
warstwy: 6 mm.

ZAKRES STOSOWANIA

• Szpitale.
• Muzea.
• Biblioteki, sale wykładowe.
• Sklepy.
• Szkoły, przychodnie.
• Mieszkania.
• Biura, gabinety.
• Poczekalnie, gabinety lekarskie.

Mapefloor PU 460

Mapefloor Finish 58 W (w kolorze)

Mapefloor Pore Filler

Mapecomfort FL

Podłoże: beton

Mapefloor Pore Filler

• Wysoki komfort podczas 
chodzenia.

• Bardzo niska emisja lotnych 
związków organicznych.

• Znacznie redukuje siłę uderzenia 
podczas upadku. 

• Właściwości redukujące poziom 
hałasu.

• Odporny na oddziaływanie 
promieni UV.

• Posadzki bezspoinowe, bez 
szczelin dylatacyjnych.

• Elastyczny, miękki, komfortowy 
dla stóp.

• Atrakcyjne wykończenie.

ZALETY
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DECOR 
SYSTEM 70

• Sklepy.
• Centra handlowe.
• Biura, restauracje.
• Recepcje hotelowe.
• Mieszkania.
• Kawiarnie.
• Hotele, salony wystawowe itp.

• Szybka i łatwa aplikacja. 
• Możliwość zastosowania warstw o 

różnej grubości oraz różnorodnych 
wersji kolorystycznych.

• Odporność na większość 
chemikaliów, jak np. rozcieńczone 
kwasy, oleje i paliwo. 

• Wysoka wytrzymałość na 
ścieranie w strefach narażonych 

na średnie obciążenie ruchem 
pieszym.

• Uniwersalny w stosowaniu. 
Może być nakładany również na 
powierzchnie pionowe, podczas 
instalacji nowych posadzek oraz 
renowacji starych podłóg.

• Możliwość szybkiego oddania 
posadzki do pełnego użytkowania.

Epoksydowy system do wykonywania dekoracyjnych posadzek z efektem cieniowanych przetarć. 
Grubość warstwy od 1,5 do 3 mm.

Powłoka wykończeniowa  
z linii Mapefloor Finish

Mapefloor Decor 700
+ Mapecolor Paste

Mapefloor Decor 700 + Mapecolor Paste

Podłoże: beton

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ posypka z Quarzo 0,5

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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MAPEFLOOR
SYSTEM 35 F

• Centra handlowe, supermarkety.
• Sklepy.
• Salony wystawowe.
• Banki, biura.
• Szkoły.
• Teatry i muzea.
• Mieszkania.

• Unikalne wzory i efekty  
na powierzchni.

• Nieskończona gama tonacji  
i kolorystyki. 

• Ciągła posadzka o ograniczonej 
liczbie dylatacji.

• Doskonała trwałość dzięki 
wysokiej odporności  
na ścieranie i zużycie.  

• Łatwy w czyszczeniu  
i pielęgnacji.

Epoksydowy system do wykonywania dekoracyjnych i trwałych posadzek z efektem terazzo alla 
veneziana. Grubość warstwy ok. 10 mm.

Mapelux Lucida lub Mapelux Opaca (opcjonalnie)

Mapefloor I 350 SL 
+ Mapecolor Paste + Dynastone TZ

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ posypka z Quarzo 0,9

Podłoże: beton

ZAKRES STOSOWANIA ZALETY
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MAPEFLOOR
URBAN 
SYSTEM

• Dekoracyjne powierzchnie na 
dziedzińcach, pasażach i deptakach. 

• Dekoracyjne powierzchnie na zewnątrz,  
np. tarasy, kolumnady, ciągi piesze.  

• Dekoracyjne posadzki  
o właściwościach odprowadzających 
wodę usytuowane wokół basenów.

• Dekoracyjne posadzki wewnątrz 
pomieszczeń, np. w salonach 
wystawowych i centrach handlowych.

• Widoczne antypoślizgowe 
wykończenie. 

• Wysoka odporność na zużycie 
i ścieranie w wyniku obciążenia 
ruchem pieszym.

• Nie żółknie.

• Możliwość uzyskania 
atrakcyjnego, dekoracyjnego 
wykończenia dzięki 
zastosowaniu barwionego 
kruszywa.

Poliuretanowe, alifatyczne spoiwo o właściwościach odprowadzających wodę stosowane  
w połączeniu z suchym naturalnym kruszywem (2-4 mm lub 4-8 mm) do wykonywania 
dekoracyjnych posadzek na zewnątrz.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapefloor Binder 930 
+ naturalne kruszywo 2-4 lub 4-8 mm

Mapecoat I 600 W 
+ posypka z Quarzo 0,5

Podłoże: beton

ZALETY
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MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:
Gliwice i Barcin

www.mapei.pl     e-mail: info@mapei.pl




