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Szybkie i proste w zastosowaniu 
systemy ochrony drewna 
Po kompleksowej gamie wyrobów do montażu 
posadzek drewnianych firma MAPEI wprowadziła 
do swojej oferty systemy Ultracoat, które mają za 
zadanie skutecznie chronić drewniane powierzchnie.

Produkty bezpieczne dla środowiska  
i zdrowia ludzkiego
Firma MAPEI zawsze wysoko stawiała nasze 
zdrowie i szacunek dla środowiska, dlatego formuły 
produktów linii Ultracoat odzwierciedlają te wartości.

Produkty niezawierające NMP  
i z certyfikatami EMICODE: EC1 i EC1PLUS 
Produkty dyspersyjne z gamy Ultracoat nie zawierają  
śladów NMP – rozpuszczalnika, który na przestrzeni 
lat okazał się niebezpieczny dla zdrowia ze względu 
na stałą emisję szkodliwych substancji nawet po 
aplikacji produktów, w składzie których NMP był 
obecny.

Systemy Ultracoat, łatwa aplikacja
Lakierowanie podłóg drewnianych jest niezwykle 
precyzyjnym procesem. MAPEI z należytą uwagą 
podchodzi do problemów, które mogą pojawić  
w trakcie eksploatacji podłogi drewnianej i dlatego 
oferuje gamę produktów wyjątkowo prostych  
w stosowaniu.

Ultracoat: systemy nadające drewnu 
wysokie oraz ekstremalnie wysokie 
właściwości ochronne 
Produkty wchodzące w skład linii Ultracoat zostały 
opracowane specjalnie tak, aby systemy nadające 
najwyższe właściwości ochronne podłogom 
drewnianym mogły być aplikowane w sposób łatwy  
i szybki, skutecznie chroniąc nawet te posadzki, 
które są poddawane największym obciążeniom 
ruchem pieszym.

Ultracoat: systemy na bazie wody  
o klasach reakcji na ogień BFL-s1 i CFL-s1
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Ultracoat Aqua Plus

Bezwonne, niezawierające rozpuszczalników i NMP spoiwo  
w dyspersji wodnej do mieszania z mączką drzewną w celu 
utworzenia zaprawy do szpachlowania ubytków w podłogach 
drewnianych. Produkt o bardzo niskiej emisji lotnych związków 
organicznych (VOC). Odpowiednie do zastosowania w systemie 
lakierów wodnych Ultracoat.

• Spoiwo o wysokiej zawartości ciał stałych.
• Wysoka przyczepność i doskonałe właściwości wypełniające. 
• Niska lepkość. 
• Bardzo dobra urabialność. 
• Odpowiednie do szlifowania wszystkimi stosowanymi metodami. 
• EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja.

Opakowania: pojemniki 5 l (karton 2 x 5 l).
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Ultracoat Binder

Niezawierające rozpuszczalników i NMP spoiwo w dyspersji wodnej, 
do stosowania po wymieszaniu z mączką drzewną z dowolnego 
rodzaju drewna, w tym z merbau, przeznaczone do szpachlowania 
podłóg drewnianych. Produkt o bardzo niskiej emisji lotnych 
związków organicznych (VOC). Odpowiednie do zastosowania  
w systemie lakierów wodnych Ultracoat.

• Spoiwo o wysokiej zawartości ciał stałych,  
do europejskich i egzotycznych gatunków drewna.

• Wysoka przyczepność i doskonałe właściwości wypełniające. 
• Niska lepkość. 
• Bardzo dobra urabialność. 
• Szybkie schnięcie i szlifowanie. 
• Odpowiednie do szlifowania wszystkimi stosowanymi metodami.
• EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja.

Opakowania: pojemniki 5 l.
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Ultracoat Filler S1

Szybkoschnąca masa szpachlowa na bazie rozpuszczalnika 
alkoholowego, do stosowania w systemie z olejami i lakierami 
wodnymi Ultracoat, odpowiednia do szlifowanych i surowych 
podłóg, w tym do większości egzotycznych gatunków drewna.

• Spoiwo na bazie rozpuszczalnika do mieszania z mączką drzewną 
każdego gatunku drewna. 

• Wysokie właściwości klejące i wypełniające. 
• Niska lepkość. 
• Bardzo dobra urabialność. 
• Odpowiednia do każdego rodzaju drewnianej podłogi.
• Bardzo szybkie schnięcie.

Opakowania: pojemniki 10 l.
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Ultracoat Universal Base

Jednoskładnikowy, szybkoschnący, niezawierający NMP 
lakier podkładowy w dyspersji wodnej, o bardzo niskiej emisji 
lotnych związków organicznych (VOC), przeznaczony do podłóg 
drewnianych.

• Jednoskładnikowy, na bazie wody.
• Łatwa aplikacja.
• Doskonała siła krycia.
• Bardzo szybkie schnięcie, nawet przy niskiej temperaturze.
• Łatwe szlifowanie.

Opakowania: pojemniki 5 l (karton 2 x 5 l).
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Ultracoat Base One

Jednoskładnikowy, szybkoschnący, niezawierający NMP, 
uwydatniający kolor drewna lakier podkładowy w dyspersji wodnej, 
o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), 
przeznaczony do zastosowania w systemie lakierów wodnych 
Ultracoat.

• Jednoskładnikowy, na bazie wody, uwydatniający kolor drewna.
• Odpowiedni do przygotowywania tradycyjnych podłóg drewnianych, 

wstępnie szlifowanych lub poddawanych renowacji (cyklinowanych)  
w celu nadania drewnu takiego odcienia, jaki uzyskuje się tylko  
w przypadku stosowania lakierów rozpuszczalnikowych.

• Łatwy w aplikacji.
• Bardzo dobra siła krycia.
• Szybkie schnięcie.
• Łatwe szlifowanie.

Opakowania: pojemniki 5 l (karton 2 x 5 l).
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Ultracoat Solvent Base

Szybkoschnący lakier podkładowy na bazie rozpuszczalnika, 
przeznaczony do przygotowywania powierzchni tradycyjnych 
podłóg drewnianych, wstępnie szlifowanych lub poddawanych 
renowacji (cyklinowanych).

• Odpowiedni do stosowania w połączeniu z lakierami na bazie wody  
z linii Ultracoat.

• Do drewnianych podłóg szlifowanych i z surowego drewna.
• Nadaje się do każdego rodzaju drewna, w tym do wszystkich gatunków 

drewna egzotycznego.
• Bardzo szybkie schnięcie.

Opakowania: pojemniki 10 l.
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Ultracoat Premium Base

Dwuskładnikowy, niezawierający NMP lakier podkładowy  
w dyspersji wodnej o niskiej emisji lotnych związków organicznych 
(VOC) i wysokich właściwościach izolacyjnych, do zastosowania  
w systemie lakierów wodnych Ultracoat na podłogach drewnianych.

• Dwuskładnikowy, na bazie wody, o wysokich właściwościach 
izolacyjnych. 

• Szczególnie zalecany do stosowania na drewnie bogatym w taniny  
i/lub inne ekstrakty.

• Łatwa aplikacja.
• Doskonała siła krycia.
• Łatwe szlifowanie.
• Podkreśla naturalny kolor drewna.

TEN LAKIER PODKŁADOWY JEST CZĘŚCIĄ SYSTEMU OGNIOODPORNEGO, 
PRZECIWPOŻAROWEGO

Opakowania:  zestawy 6 l (A + B): dwa pojemniki 5 l + dwie butelki 1 l  
(karton 2 x 6 l).
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Ultracoat Toning Base

Dwuskładnikowy, niezawierający NMP, uwydatniający kolor 
drewna lakier podkładowy w dyspersji wodnej, o niskiej emisji 
lotnych związków organicznych (VOC) i wysokich właściwościach 
izolacyjnych, do zastosowania w systemie lakierów wodnych 
Ultracoat na podłogach drewnianych.

• Dwuskładnikowy, na bazie wody, o wysokich właściwościach 
izolacyjnych. 

• Odpowiedni do przygotowywania tradycyjnych podłóg drewnianych 
lub poddawanych renowacji (cyklinowanych) w celu nadania drewnu 
takiego odcienia, jaki uzyskuje się tylko w przypadku stosowania 
lakierów rozpuszczalnikowych.

• Łatwa aplikacja.
• Doskonała siła krycia.
• Łatwe szlifowanie. 

Opakowania:  zestawy 6 l (A + B): dwa pojemniki 5 l + dwie butelki 1 l  
(karton 2 x 6 l).
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Ultracoat Easy

Jednoskładnikowy, nawierzchniowy lakier akrylowo-poliuretanowy  
w dyspersji wodnej, o wysokiej wytrzymałości na zużycie i ścieranie, 
przeznaczony do lakierowania podłóg drewnianych. Zalecany do 
podłóg poddawanych obciążeniu ruchem pieszym o normalnym 
natężeniu.

• Jednoskładnikowy, na bazie wody.
• Mieszanka żywic akrylowo-poliuretanowych. 
• Wysoka siła krycia.
• Dobra odporność na ścieranie i otarcia z podeszew obuwia.

Ultracoat Easy  jest dostępny w wykończeniu: 10 gloss (matowy)  
– 30 gloss (półmatowy/satyna) – 60 gloss (półpołysk).

Opakowania: pojemniki 5 l (karton 2 x 5 l).
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Ultracoat Easy Plus

Jednoskładnikowy, niezawierający NMP, poliuretanowy, nawierzchniowy 
lakier w dyspersji wodnej, o bardzo niskiej emisji lotnych związków 
organicznych (VOC) i wysokiej wytrzymałości na zużycie i ścieranie, 
przeznaczony do podłóg drewnianych narażonych na średnie i duże 
obciążenia ruchem pieszym.

• Jednoskładnikowy, na bazie wody.
• 100% alifatyczny (nieżółknący), na bazie samosieciujących żywic 

poliuretanowych.
• Wysoka siła krycia.
• Wysoka wytrzymałość na ścieranie i otarcia z podeszew obuwia.
• Dobra odporność chemiczna: 1C zgodnie z normą ÖNORM C 2354,  

klasa C / EN 13501.
• Podkreśla naturalny kolor drewna.
• EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja.

Ultracoat Easy Plus  jest dostępny w  wykończeniu: 10 gloss (matowy)  
– 30 gloss (półmatowy/satyna) – 60 gloss (półpołysk).

Opakowania: pojemniki 5 l (karton 2 x 5 l).
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Ultracoat MT 2K

Dwuskładnikowy, nawierzchniowy lakier akrylowo-poliuretanowy  
o wysokiej wytrzymałości na zużycie i ścieranie oraz bardzo niskiej 
emisji lotnych związków organicznych (VOC), przeznaczony do 
lakierowania drewnianych podłóg.

• Odpowiedni do normalnego, średniego natężenia ruchu pieszego.
• Dobra wytrzymałość na ścieranie i otarcia z podeszew obuwia.
• Nie żółknie.
• EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja.
• Dobra odporność chemiczna: Klasa C, zgodnie z normą ÖNORM C 2354.

Ultracoat MT 2K  jest dostępny w wykończeniu: Matt (matowy – 10 gloss)  
– Seidenmatt (półmatowy/satynowy – 30 gloss).

Opakowania:  zestawy 4,73 l (A + B): dwa pojemniki 4,5 l + dwie  
butelki 0,23 l (karton 2 x 4,73 l).
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Ultracoat HT 2K

Dwuskłanikowy, nawierzchniowy lakier poliuretanowy w dyspersji 
wodnej o wysokiej wytrzymałości na zużycie i ścieranie oraz bardzo 
niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), przeznaczony 
do lakierowania drewnianych podłóg. Odpowiedni do posadzek 
narażonych na ekstremalne obciążenia ruchem pieszym.
• 100% poliuretanowy, dwuskładnikowy, nieżółknący lakier wodny.
• Doskonała wytrzymałość na ścieranie i otarcia z podeszew obuwia.
• Wysoka odporność chemiczna: 1B zgodnie z normą ÖNORM C 2354 / EN 13501.
• Nadaje powierzchni parkietu efekt wykończenia naturalnego drewna.
• Odpowiedni do obiektów komercyjnych.
• Klasa reakcji na ogień BFL-s1 I CFL-s1 zgodnie z EN 14342.
• EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja.
TEN LAKIER PODKŁADOWY JEST CZĘŚCIĄ SYSTEMU OGNIOODPORNEGO, 
PRZECIWPOŻAROWEGO 

Ultracoat HT 2K  jest dostępny w wykończeniu: 0 gloss (supermatowy) – 
10 gloss (matowy) – 30 gloss (półmatowy/satyna)  
– 60 gloss (półpołysk).

Opakowania:  zestawy 5,5 l (A + B): dwa pojemniki 5 l + dwie butelki 0,5 l 
(karton 2 x 5,5 l).
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Ultracoat HT A-S

Dwuskładnikowy nawierzchniowy lakier poliuretanowy  
w dyspersji wodnej o wysokiej wytrzymałości na zużycie i ścieranie, 
zapewniający właściwości antypoślizgowe na poziomie R9 oraz 
o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), 
przeznaczony do lakierowania drewnianych podłóg. Odpowiedni 
do posadzek narażonych na ekstremalne obciążenia ruchem 
pieszym.

• Doskonała wytrzymałość na ścieranie i otarcia z podeszew obuwia.
• Nadaje powierzchni parkietu efekt wykończenia naturalnego drewna.
• 100% poliuretanowy, nieżółknący lakier dwuskładnikowy na bazie wody.
• EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja.

Ultracoat HT A-S  jest dostępny w wykończeniu: 0 gloss (supermatowy) – 
10 gloss (matowy) – 30 gloss (półmatowy/satyna).

Opakowania:  zestawy 5,5 l (A + B): dwa pojemniki 5 l + dwie butelki 0,5 l 
(karton 2 x 5,5 l).
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Ultracoat Soft Touch

System lakierowania podłóg drewnianych o wysokiej wytrzymałości 
na ścieranie i zużycie, nadający wysokie właściwości ochronne oraz 
naturalne, stonowane wykończenie. Odpowiedni do tradycyjnych, 
wstępnie szlifowanych podłóg drewnianych i podłóg wymagających 
odnowienia w obiektach mieszkalnych i komercyjnych. System 
składa się z:

Ultracoat Soft Touch Base: jednoskładnikowy, bardzo szybko schnący, 
łatwy do szlifowania lakier podkładowy.
• EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja VOC.

Ultracoat Soft Touch Finish: dwuskładnikowy, wykończeniowy lakier 
poliuretanowy, nadający powierzchni parkietu naturalny, stonowany efekt.
• EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja VOC.

Opakowania:  Ultracoat Soft Touch Base: pojemniki 5 l (karton 2x5 l).  
Ultracoat Soft Touch Finish: pojemniki 5,5 l (A+B):  
dwa pojemniki 5 l + dwie butelki 0,5 l (karton 2x5,5 l).
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Ultracoat Hard Oil Fast

Szybkoschnący olej barwiący o dużej odporności, stosowany jako 
warstwa wykończeniowa podłóg drewnianych. Dostępny w wersji 
bezbarwnej oraz wielu wariantach kolorystycznych.

• Na bazie surowców pochodzenia roślinnego.
• Szczególnie polecany do drewna o jasnym zabarwieniu. 
• Może być stosowany jako dwuskładnikowy produkt przy zmieszaniu  

z Ultracoat Hard Oil Hardener, szczególnie w przypadku stosowania 
jako ostateczne wykończenie olejowe, w celu uzyskania większej 
odporności.

Opakowania:  Ultracoat Hard Oil Fast: butelki 1 l albo 3 l.  
Ultracoat Hard Oil Hardener: butelki 100 g (karton 6x100 g).



Powyższe kolory zostały przedstawione jedynie w celach poglądowych. Końcowy efekt może się różnić ze względu na 
zastosowany gatunek drewna i jego chłonność. Zaleca się przeprowadzenie testów.

TRANSPARENTNY

AKACJA (ACACIA)

GREY WAVE

TEAK

CIEMNOBRĄZOWY (DARK BROWN)

CZARNY (BLACK)

ZŁOTY (GOLD)

SZARY 1 (GREY 1)

SZARY 2 (GREY 2)

SZARY 3 (GREY 3)

SZARY 4 (GREY 4)

SZARY 5 (GREY 5)

KASZTAN MANSONIA (MANSONIA 
CHESTNUT)

SZNUR (ROPE)

CIEMNY ORZECH (WALNUT DARK)

IROKO

POPIELATY SZARY (ASH GREY)

BIAŁY (WHITE)

19

WZORNIK KOLORÓW OLEJÓW
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Ultracoat Hard Oil Wax Plus

Bezwonny olejowosk wodo- i olejoodporny, zabezpieczający 
podłogi drewniane oraz nadający powierzchni ciepły odcień.

• Olejowosk do zabezpieczania powierzchni drewnianych.
• Chroni podłogi drewniane przed plamami.
• Drewno zachowuje swoje naturalne piękno przez wiele lat.

Opakowania: pojemniki 1 l.
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Ultracoat Oil Care Plus

Mikroemulsja w dyspersji wodnej, na bazie naturalnych olejów, 
żywic i wosku przeznaczona do konserwacji podłóg drewnianych 
pokrytych powłoką olejową Ultracoat Hard Oil Fast.

• Zwiększona ochrona przed zużyciem.
• Wysoka siła wiązania.
• Przyjemny zapach.
• Bezrozpuszczalnikowa.

Opakowania: butelki 1 l (karton 6 x 1 l).
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Ultracoat HT Sport

Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier w dyspersji wodnej 
przeznaczony do sportowych podłóg drewnianych.

• Parametry techniczne standardowego lakieru poliuretanowego  
w dyspersji wodnej, formuła opracowana specjalnie w celu zapewnienia 
zgodności z rygorystycznymi wymaganiami norm podłóg drewnianych 
o charakterze sportowym (rekomendacja FIBA).

• Zgodny z europejską normą EN 1904:2006 dotyczącą halowych 
nawierzchni sportowych przy zastosowaniu w systemie razem  
z lakierem podkładowym Ultracoat Premium Base. 

• Wysoka twardość powierzchni.
• Wysoka odporność chemiczna i wytrzymałość mechaniczna.
• Klasyfikacja reakcji na ogień na drewnie bukowym według norm:  

EN ISO 9239-1:2010  
EN 13238: 2018

• Klasa reakcji na ogień BFL-s1

Opakowania:  zestawy 5,5 l (A+B): dwa pojemniki 5 l + dwie butelki 0,5 l 
(karton 2 x 5,5 l).
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Jednoskładnikowa farba akrylowa w dyspersji wodnej,  
przeznaczona do malowania linii na boiskach wykonanych  
ze sportowych podłóg drewnianych. 

• Odpowiednia do namalowania linii na kortach i boiskach w celu 
wytyczania pól gry. 

• Doskonała siła krycia.
• Doskonała przyczepność.
• Dostępna w 8 kolorach.

Opakowania: wiaderka 6 l (karton 2 x 6 l).

Wzornik kolorów:

Ultracoat Sport Color

Żółty 
RAL _ 1016

Zielony
RAL _ 6018

Czerwony
RAL _ 3020

Biały
RAL _ 9016

Niebieski
RAL _ 5005

Pomarańczowy
RAL _ 2008

Jasnoniebieski
RAL _ 5012

Czarny
RAL _ 9005

Ze względu na ograniczone 
możliwości odwzorowania 
kolorów w druku 
prezentowane kolory 
stanowią jedynie wersję 
poglądową odcienia  
danej farby.
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Ultracoat Top Deck Oil

Olej nawierzchniowy do pokrywania zewnętrznych podłóg 
drewnianych. 

• Dostępny w wersji Teak oraz Neutral (do pozostałych gatunków drewna 
tarasowego).

• Polecany do impregnacji i konserwacji drewnianych desek na zewnątrz, 
włącznie ze strefami wokół basenów oraz tarasami.

• Odpowiedni jako zabezpieczenie drewna przed niszczeniem 
spowodowanym działaniem promieni słonecznych oraz porastaniem 
grzybów.

• Wersja Neutral nie ma wpływu na oryginalne zabarwienie drewna, 
zaś wersja Teak nadaje klasyczny, złoty odcień charakterystyczny dla 
drewna teakowego. 

• Łatwa aplikacja.
• Długotrwała ochrona.
• Odpowiedni do stref narażonych na intensywny ruch pieszy.

Ultracoat Top Deck Oil  jest dostępny w dwóch wersjach: Teak i Neutral.

Opakowania: pojemniki 5 l.
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Ultracoat Top Deck Cleaner

Gotowy do zastosowania preparat alkaliczny do konserwacji 
zewnętrznych drewnianych podłóg olejowanych preparatem 
Ultracoat Top Deck Oil.

• Zwalcza przebarwienia na powierzchni drewna oraz usuwa brud  
z każdego rodzaju zewnętrznych podłóg drewnianych.

• Nie uszkadza uszczelniacza w szczelinach dylatacyjnych.
• Ożywia kolor drewna wypłowiałego na skutek zjawisk atmosferycznych.

Opakowania: wiaderka 4 l.



PRODUKTY  
I ROZWIĄZANIA 
DO KONSERWACJI 
PODŁÓG 
DREWNIANYCH
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Ultracoat Cleaner

Środek do czyszczenia powierzchni lakierowanych i olejowanych 
podłóg drewnianych.

• Do codziennego czyszczenia podłóg drewnianych. 
• Stosowany w czystej, nierozcieńczonej postaci usuwa najbardziej 

uporczywe zabrudzenia. 
• Po rozcieńczeniu wodą jest doskonałym detergentem do codziennego 

czyszczenia podłóg drewnianych w pomieszczeniach, wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest maksymalna higiena.

• Pozwala usuwać zabrudzenia z parkietu bez naruszenia powłoki 
wykończeniowej.

• Pozostawia powierzchnię podłogi czystą, higieniczną i o przyjemnym 
zapachu.

Opakowania: butelki 1 l (karton 6 x 1 l).
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Ultracoat Remover Plus

Środek do usuwania starych, zużytych powłok ochronnych oraz 
uporczywego i trudno zmywalnego brudu.

• Uwidacznia na powierzchni podłogi naturalne usłojenie drewna.
• Wchodzi w reakcję chemiczną ze starym środkiem ochronnym, 

rozmiękczając go i rozpuszczając, aby stał się łatwiejszy do usunięcia.

Opakowania: butelki 1 l (karton 6 x 1 l).
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Ultracoat Polish Anti-Slip

Naturalna, antypoślizgowa powłoka ochronna do drewnianych 
podłóg.

• Gotowy do zastosowania.
• Zawiera naturalny wosk powstały z mieszanki najtwardszego wosku 

karnauba i wody, opracowanej specjalnie do konserwacji drewnianych 
podłóg.

• Nadaje podłodze antypoślizgowe wykończenie.

Opakowania: butelki 1 l (karton 6 x 1 l).
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Ultracoat Polish Matt

Powłoka ochronna zwiększająca odporność na plamienie i zużycie 
lakierowanych podłóg drewnianych.

• Gotowy do użycia produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów 
lakierowanych podłóg drewnianych.

• Zapewnia dobrą ochronę przed wnikaniem plam w głąb parkietu. 
• Rozjaśnia powierzchnię lakierowanych podłóg, przywracając im  

ich pierwotny wygląd, a także redukuje śliskość powierzchni parkietu.

Opakowania: butelki 1 l (karton 6 x 1 l).



Powierzchnia drewnianej podłogi lakierowanej powinna zostać 
dokładnie oczyszczona odkurzaczem, suchą ściereczką lub 
inną metodą czyszczenia na sucho, aby usunąć wszelkie ślady 
kurzu i powierzchownych zabrudzeń.

Dodać około 20 ml Ultracoat Cleaner do ciepłej wody, 
wypełniając pojemnik Mapei Spray Mop. Rozpocząć mycie 
podłogi, usuwając zabrudzenia jedną stroną mopa z mikrofibry, 
a następnie zakończyć czynność, osuszając powierzchnię jego 
drugą stroną. 
Bardziej uporczywe plamy można usunąć, aplikując 
nierozcieńczony preparat bezpośrednio na powierzchnię 
podłogi, a następnie rozpocząć czyszczenie. Nie wymaga 
spłukiwania.

Następnie metodą natryskową nanieść ochronną powłokę  
z Ultracoat Polish Anti-Slip bezpośrednio na czystą podłogę 
drewnianą lub na czystą ściereczkę z mikrofibry założoną 
na Mapei Spray Mop. Następnie rozprowadzić produkt 
równomiernie na całej powierzchni przy użyciu Mapei Spray 
Mop.
Najlepsze efekty można uzyskać, stosując produkt w dwóch 
etapach: nanieść pierwszą warstwę wzdłuż, a drugą w poprzek; 
odczekać, aż produkt wyschnie po aplikacji każdej z warstw. Po 
nałożeniu ostatniej warstwy odczekać przynajmniej 2 godziny 
przed rozpoczęciem użytkowania podłogi.

Okresowe cykle konserwacji

Usunąć z podłogi wszelkie ślady kurzu i powierzchownych zabrudzeń.

Rozcieńczyć około 30-50 ml Ultracoat Remover Plus w ciepłej 
wodzie, wypełniając pojemnik Mapei Spray Mop.
Zaaplikować metodą natryskową niewielką ilość płynu na 
parkiet, pozostawić na około 5 minut, aby zaszła reakcja 
chemiczna i żeby preparat rozpuścił starą powłokę.

Usunąć rozmiękczoną przez Remover powłokę ochronną 
przy użyciu Mapei Spray Mop i wilgotnej ściereczki. Jeżeli na 
powierzchni parkietu nadal znajduje się duża ilość pozostałej 
rozmiękczonej starej powłoki, należy wymienić ściereczkę  
z mikrofibry na świeżą i kontynuować czynność.
Pozostawić podłogę do wyschnięcia i przemyć ją kolejny 
raz środkiem Ultracoat Cleaner przed naniesieniem nowej, 
świeżej warstwy powłoki ochronnej Ultracoat Polish Anti-Slip.

Czyszczenie i konserwacja lakierowanych podłóg 
drewnianych (lakierami dyspersyjnymi jedno- 
lub dwuskładnikowymi), używanych w obiektach 
mieszkalnych
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Powierzchnia lakierowanej podłogi drewnianej powinna zostać 
dokładnie oczyszczona odkurzaczem, suchą ściereczką lub inną  
metodą czyszczenia na sucho, aby usunąć wszelkie ślady  
kurzu i powierzchownego brudu. 

Dodać około 20 ml preaparatu Ultracoat Cleaner do ciepłej 
wody, wypełniając pojemnik Mapei Spray Mop. Rozpocząć 
mycie podłogi, usuwając zabrudzenia jedną stroną mopa 
z mikrofibry, a następnie zakończyć czynność, osuszając 
powierzchnię jego drugą, suchą i czystą stroną.
Bardziej uporczywe plamy można usunąć, aplikując 
nierozcieńczony preparat bezpośrednio na powierzchnię 
podłogi, a następnie rozpocząć normalne czyszczenie. Nie 
wymaga spłukiwania. 

W przypadku dużych powierzchni można zastosować 
odpowiednią do drewnianych podłóg jednotarczową maszynę 
rotacyjną z krążkami czyszczącymi lub szczotkami. Wówczas 
należy rozcieńczyć 40 ml Ultracoat Cleaner na każdy litr wody.

Następnie metodą natryskową nanieść ochronną powłokę  
z Ultracoat Polish Matt bezpośrednio na czystą podłogę 
drewnianą lub na czystą ściereczkę z mikrofibry założoną 
na Mapei Spray Mop. Następnie rozprowadzić produkt 
równomiernie na całej powierzchni przy użyciu Mapei Spray 
Mop. 
Najlepsze efekty można uzyskać, stosując produkt w dwóch 
etapach: nanieść pierwszą warstwę wzdłuż, a drugą w poprzek; 
odczekać, aż produkt wyschnie po aplikacji każdej z warstw. 

Po nałożeniu ostatniej warstwy odczekać przynajmniej  
2 godziny przed rozpoczęciem użytkowania podłogi.
Do czyszczenia dużych powierzchni można zastosować 
jednotarczową maszynę rotacyjną z krążkiem czyszczącym  
z mikrofibry.

Czyszczenie i konserwacja podłóg drewnianych 
narażonych na obciążenia intensywnym ruchem 
pieszym, zabezpieczonych dwuskładnikowymi 
lakierami dyspersyjnymi
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Okresowe cykle konserwacji
Usunąć z podłogi wszelkie ślady kurzu i powierzchownych 
zabrudzeń.

Rozcieńczyć około 30-50 ml Ultracoat Remover Plus w ciepłej 
wodzie, wypełniając pojemnik Mapei Spray Mop.

Zaaplikować małą ilość płynu na parkiet, pozostawić na około  
5 minut, aby zaszła reakcja chemiczna i preparat rozpuścił starą 
powłokę ochronną.

Usunąć rozmiękczoną powłokę przy użyciu Mapei Spray 
Mop i wilgotnej ściereczki. Jeżeli na powierzchni parkietu 
nadal znajduje się duża ilość pozostałej rozmiękczonej starej 
powłoki, należy wymienić ściereczkę z mikrofibry na świeżą  
i kontynuować czynność. 

Pozostawić podłogę do wyschnięcia i przemyć ją kolejny 
raz środkiem Ultracoat Cleaner przed naniesieniem nowej, 
świeżej warstwy powłoki ochronnej Ultracoat Polish Matt.
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Konserwacja drewnianych podłóg 
zabezpieczonych olejami Ultracoat Oil

Powierzchnia olejowanej podłogi drewnianej powinna zostać 
dokładnie oczyszczona odkurzaczem, suchą ściereczką lub 
inną metodą czyszczenia na sucho, aby usunąć wszelkie ślady 
kurzu, piasku i powierzchownych zabrudzeń. 
Dodać około 20 ml preparatu Ultracoat Cleaner do ciepłej 
wody, wypełniając pojemnik Mapei Spray Mop. Rozpocząć 
mycie podłogi, usuwając zabrudzenia jedną stroną mopa 
z mikrofibry, a następnie zakończyć czynność, osuszając 
powierzchnię jego drugą, suchą i czystą stroną. 
Bardziej uporczywe plamy można usunąć, aplikując 
nierozcieńczony preparat bezpośrednio na powierzchnię 
podłogi, a następnie rozpocząć czyszczenie. Nie wymaga 
spłukiwania. 

Następnie nanieść na powierzchnię podłogi drewnianej 
preparat Ultracoat Oil Care Plus i rozprowadzić równomiernie 
przy użyciu Mapei Spray Mop. 
Najlepsze efekty można uzyskać, stosując produkt w dwóch 
etapach: nanieść pierwszą warstwę wzdłuż, a drugą w poprzek; 
odczekać, aż produkt wyschnie po aplikacji każdej z warstw, 
minimum 2 godziny przed rozpoczęciem korzystania z podłogi.

W przypadku ponownego zabrudzenia podłogi i konieczności 
naniesienia nowej warstwy oleju, najpierw należy dokładnie 
umyć podłogę środkiem Ultracoat Cleaner i po wyschnięciu 
nanieść nową warstwę Ultracoat Oil Care Plus.
Regularne stosowanie Ultracoat Oil Care Plus pozwoli 
długotrwale chronić powierzchnię parkietu olejowanego.

W przypadku podłóg drewnianych pokrytych olejami Ultracoat 
Hard Fast Oil w wersji barwionej lub Neutral, a następnie 
pokrytych dwuskładnikowymi lakierami Ultracoat, należy 
wykonać te same zabiegi konserwujące, co w przypadku podłóg  
w obiektach mieszkalnych lub w pomieszczeniach  
o największym obciążeniu ruchem pieszym.
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Metody czyszczenia gruntownego

Jeżeli drewniana podłoga wymaga gruntownego czyszczenia, 
należy zastosować preparat do usuwania powłok ochronnych 
Ultracoat Remover Plus.
Najpierw usunąć z podłogi wszelkie ślady kurzu i powierzchowne 
zabrudzenia.

Rozcieńczyć około 50 ml preparatu Ultracoat Remover Plus 
w ciepłej wodzie, wypełniając pojemnik Mapei Spray Mop.
W przypadku dużych powierzchni można zastosować 
odpowiednią do drewnianych podłóg jednotarczową 
maszynę rotacyjną z krążkami czyszczącymi lub szczotkami.  
Wówczas należy rozcieńczyć 100 ml Ultracoat Cleaner na 
każdy litr wody.

Zaaplikować natryskowo rozcieńczony preparat na podłogę 
drewnianą przy użyciu Mapei Spray Mop i pozostawić na kilka 
minut, aby zaszła reakcja chemiczna i preparat rozpuścił starą 
powłokę ochronną.
Zmyć zabrudzenia przy użyciu Mapei Spray Mop i wilgotnej 
ściereczki lub, w przypadku dużych powierzchni, zastosować 
jednotarczową rotacyjną maszynę szorującą z krążkiem  
z mikrofibry.

Pozostawić podłogę do wyschnięcia i przemyć ją kolejny 
raz środkiem Ultracoat Cleaner przed naniesieniem nowej, 
świeżej powłoki ochronnej Ultracoat Polish Matt lub Ultracoat 
Polish Anti-Slip.
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PRODUKTY 
UZUPEŁNIAJĄCE
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Ultracoat Roller T5
Specjalny wałek do aplikacji powłok lakierniczych linii Ultracoat. Zastosowany 
materiał wkładu ma odpowiednią grubość włókna, która pozwala na aplikację 
powłoki lakierniczej w jednorodnej, gładkiej warstwie bez marnowania 
produktu. Po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego 
koniecznie poczekać do jej wyschnięcia, zanim przystąpimy do aplikacji kolejnej 
warstwy lakieru. Jest to ważne, ponieważ ma na celu uniknięcie powstania 
efektu „pomarańczowej skórki” na powierzchni podłogi drewnianej.

Ultracoat Roller T3
Specjalny wałek do aplikacji produktów wykończeniowych linii Ultracoat. 
Włókno o grubości 3 mm nanosi odpowiednią ilość oleju, potrzebną do 
zaimpregnowania drewnianej podłogi, ułatwiając jednocześnie usunięcie jego 
nadmiaru z powierzchni.

Ultracoat Roller T10
Specjalny wałek do aplikacji pierwszej warstwy lakieru podkładowego lub 
nawierzchniowego Ultracoat. Włókno o grubości 10 mm nanosi odpowiednią 
ilość lakieru, tworząc gładką i jednolitą warstwę, redukując przy tym ryzyko 
powstawania nieestetycznych smug (tzw. najazdów) lub śladów połączeń 
na powierzchni parkietu. Szczególnie odpowiedni do drewna o wysokiej 
chłonności lub do aplikacji na starych drewnianych podłogach poddanych 
renowacji.

Ultracoat Roller MT8
Rączka do wałków Ultracoat Roller.

Ultracoat Roller Base Sport
Wałek do aplikacji pierwszej warstwy lakieru podkładowego Ultracoat 
Premium Base przed nakładaniem lakieru nawierzchniowego Ultracoat HT 
Sport na podłogach drewnianych o charakterze sportowym.
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Produkty uzupełniające

Ultracoat Pad Special Stripper
Krążki do przeszlifowania nałożonych warstw lakierów podkładowych  
i nawierzchniowych z linii Ultracoat (przed nakładaniem kolejnych warstw 
lakierniczych).

Opakowania: pudełka zawierające 10 krążków.

Ultracoat Roller MT Sport
Rączka do wałków Ultracoat Roller Base Sport i Ultracoat Roller Finish 
Sport.

Ultracoat Roller Finish Sport
Wałek do aplikacji lakierów nawierzchniowych Ultracoat Ht Sport i Ultracoat 
Sport Color.

Ultracoat SR
Krążki ścierne z węglików krzemu do szlifowania powierzchni parkietu.

Opakowania: pudełka zawierające 20 krążków.

Ultracoat Pad
Krążki do czyszczenia i polerowania podłóg drewnianych.

Opakowania: pudełka zawierające 6 krążków.
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Ultracoat Steel Spatula
Szpachelka do aplikacji produktów Ultracoat Aqua Plus, Ultracoat Binder  
i Ultracoat Hard Oil Wax Plus. Wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Podczas 
nakładania Ultracoat Aqua Plus i Ultracoat Binder zapobiega powstawaniu 
przebarwień na powierzchni parkietu w wyniku dużej zawartości tanin  
w niektórych gatunkach drewna. Jej sprężystość ułatwia dokładne 
szpachlowanie i wypełnianie szczelin. Zaokrąglone rogi pomagają w aplikacji 
jednorodnej warstwy produktu bez powstawania smug na powierzchni.

Ultracoat Oil Pad
Pad ze specjalnego włókna przeznaczony do aplikacji olejów z linii Ultracoat.
Ultracoat Oil Pad jest odpowiedni do usuwania nadmiaru preparatów  
z powierzchni olejowanego parkietu.

Opakowania: pudełka zawierające 5 krążków.
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PRZEWODNIK  
PO SYSTEMACH
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System lakierowania:

Ultracoat Filler S1
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Solvent Base
(Ultracoat Roller T10 + Ultracoat Pad czarny lub zielony)

Ultracoat HT 2K (1 warstwa)
(Ultracoat Roller T5)

Szczeliny:

Wypełnione przy użyciu  
uszczelniacza  Silwood

KONSERWACJA: Ultracoat Cleaner i Ultracoat Polish Matt

Bardzo szybki system – skuteczna powłoka 
ochronna na podłodze już w 3 godziny 

++ + +
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System lakierowania:

Ultracoat Aqua Plus
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Universal Base
(Ultracoat Roller T10 + Ultracoat SR 180/220)

Ultracoat Easy (2 warstwy)
(Ultracoat Roller T5)

Szczeliny:

Wypełnione przy użyciu  
uszczelniacza Silwood

Szybki system – mocna powłoka ochronna  
na podłodze już w 8 godzin

KONSERWACJA: Ultracoat Cleaner i Ultracoat Polish Anti-Slip

++++++
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KONSERWACJA: Ultracoat Cleaner i Ultracoat Polish Matt

System o bardzo silnych właściwościach ochronnych do podłóg 
narażonych na ekstremalne obciążenia ruchem pieszym

++++++
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System lakierowania:

Ultracoat Binder
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Premium Base 
(Ultracoat Roller T10 + Ultracoat SR 150/180)

Ultracoat HT 2K (2 warstwy)
(Ultracoat Roller T5)

Szczeliny:

Wypełnione przy użyciu  
uszczelniacza Silwood
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KONSERWACJA: Ultracoat Cleaner i Ultracoat Oil Care Plus

System ochronny o wysokiej wytrzymałości  
i łatwości aplikacji

++++
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System olejowania:

Ultracoat Aqua Plus
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Hard Oil Fast
(Ultracoat Roller T3 + Ultracoat Pad biały i czarny)

Ultracoat Oil Care Plus



System z użyciem olejowosku: 

Ultracoat Hard Oil Wax Plus
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat Pad biały)

KONSERWACJA: Ultracoat Cleaner i Ultracoat Oil Care Plus

System ochronny o wysokiej wytrzymałości  
i łatwości aplikacji
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KONSERWACJA: Ultracot Cleaner i Ultracot Polish Matt

Ultracoat Hard Oil Fast

lub++
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Systemy mieszane:

Ultracoat Hard Oil Fast w połączeniu z Ultracoat Hard Oil Hardener
(Ultracoat Roller T3 + Ultracoat Oil Pad)

oraz

Wykończenie – średnia ochrona:

Ultracoat Oil Care Plus

lub

Wykończenie – wysoka i bardzo wysoka  
ochrona:

Ultracoat HT 2K
(Ultracoat Roller T5)



System 
produktów 
Ultracoat 

odpornych 
na ogień  

System  
do obiektów 
mieszkalnych 

System 
poddawany 

małym  
i średnim 

obciążeniom 
ruchem 

System 
poddawany 

średnim 
i dużym 

obciążeniom 
ruchem

System 
poddawany 

największym 
obciążeniom 

ruchem

Ultracoat Filler S1

Ultracoat Binder

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Universal Base

Ultracoat Solvent Base

Ultracoat Base One

Ultracoat Premium Base

Ultracoat Toning Base

Ultracoat Easy 

Ultracoat Easy Plus 

Ultracoat MT 2K

Ultracoat HT 2K

Ultracoat Soft Touch Base

Ultracoat Soft Touch Finish

Ultracoat HT A-S

TABELA WYBORU PRODUKTÓW

Lakiery
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Drewniane podłogi 
w obiektach 

mieszkalnych

Drewniane podłogi 
narażone na małe  

i średnie obciążenia 
ruchem

Drewniane podłogi 
narażone na średnie 

i duże obciążenia 
ruchem

Ultracoat Hard Oil Fast  *

Ultracoat Hard Oil Wax Plus

Ultracoat Oil Care Plus

 ZALECANE

Oleje
 ZALECANE

*  TYLKO W POŁĄCZENIU  
Z ULTRACOAT HARD OIL 
HARDENER LUB W POŁĄCZENIU  
Z LAKIEREM Z LINII ULTRACOAT
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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


