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Nieustanny rozwój technologii konstrukcji oraz postęp badań nad materiałami doprowadziły 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat do znaczących zmian w przemyśle stoczniowym. Proces 
innowacji objął statki handlowe, okręty marynarki wojennej, statki wycieczkowe, a także łodzie 
rekreacyjne i jachty dalekomorskie.

Oprócz dotychczasowych wymogów w kwestii trwałości i odporności na agresywne czynniki 
atmosferyczne i środowiskowe oraz zużycie spowodowane obciążeniem ładunkami i intensywnym 
ruchem pieszym pasażerów konieczne stało się sprostanie nowym wyzwaniom. Zapotrzebowanie 
na stworzenie przestrzeni o wyższym komforcie i walorach użytkowych stanowi bodziec do 
opracowania nowych rozwiązań, materiałów i sposobów wykończenia łączących estetykę  
z funkcjonalnością. Wymogi w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny, które należy zapewnić 
pasażerom statku, stają się coraz bardziej rygorystyczne. 

Odpowiedzią na te potrzeby i wymagania jest MAPEI Marine − linia produktów dla przemysłu 
stoczniowego, stworzona w oparciu o doświadczenia zebrane przez firmę MAPEI w tym 
konkretnym obszarze budownictwa. Rozwiązania i produkty, opracowane zgodnie z ideami 
zrównoważonego rozwoju, a także troską o dobro człowieka i środowiska, tworzą nową jakość  
w postaci kompletnego systemu charakteryzującego się:

wysoką jakością potwierdzoną certyfikatami, doskonałymi parametrami użytkowymi, 
funkcjonalnością, niezawodnością, trwałością oraz łatwym użyciem i bezproblemowym 
montażem.

The ship-building industry has evolved significantly over the last few decades due to the constant development 
and progress in construction technology and the continuous research work carried out on materials. An 
innovative process that encompasses cargo ships, vessels for military use and cruise liners, as well as 
pleasure boats and ocean-going yachts.

And on top of the consolidated requirements in terms of durability and resistance to aggressive atmospheric 
and environmental agents, or wear caused by the movement of high volumes of passengers and cargo, a 
new list of requirements also has to be taken into consideration. The need to offer rooms and spaces with 
increasingly high levels of comfort and liveability acts as a stimulus for research to develop new solutions, 
materials and finishes that combine aesthetics and functionality. The requirements in terms of health and 
safety and hygiene that must be guaranteed for ship’s passengers are also becoming increasingly stringent.

The answer to these needs and requirements is Mapei Marine, a dedicated line of products for the ship-
building industry, which has been developed thanks to the exclusive wealth of experience that Mapei has built 
up in this specific application field. Solutions and products developed through a process of research, carried 
out in the name of sustainability and attention to mankind and the environment, which integrate together 
synergically to provide a truly complete system that guarantees:

certified quality, excellent performance characteristics, functionality, reliability, long-lasting 
durability, ease of use and simple application.
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Główne biura MAPEI z fabrykami  |  Mapei main offices with factories
Siedziba główna MAPEI  |  Mapei Headquarters

Biura oddziałów handlowych firmy MAPEI  |  Mapei commercial branch offices

Ośrodki badawczo-rozwojowe  |  R&D centres
Biura oddziałów handlowych firm pokrewnych  |  Commercial branch offices of other companies
Główne biura z fabrykami firm pokrewnych  |  Main offices with factories of other companies società
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PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA
PUBLIC AREAS
POSADZKI MARMUROWE
MARBLE FLOORING

Zastosowanie podłoży cementowych  
o kontrolowanym skurczu, wysokiej jakości 
klejów i zapraw do spoinowania, z jednolitym, 
barwnym wykończeniem umożliwi właściwy 
dobór efektownych posadzek przeznaczonych do  
dużych powierzchni w miejscach spotkań i rozrywek.

The right choice to create spectacular flooring in large 
meeting and entertainment areas, thanks to the use 
of controlled-shrinkage cementitious substrates, high 
performance adhesives and grouts with a perfectly 
uniform coloured finish.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer:  
ECO PRIM MARINE

3_ Podkład / Underlay: 
MAPECEM MARINE 1000 

4_Klej / Adhesive: GRANIRAPID

5_ Zaprawa do spoinowania szczelin / 
Grout: ULTRACOLOR PLUS
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1_Pokład / Deck

2_Preparat gruntujący /Primer: ECO PRIM MARINE

3_Masa wyrównująca / Underlay:
    ULTRAPLAN MARINE 900 

4_Klej / Adhesive:
    ULTRABOND ECO P909 2K
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PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS



PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA
PUBLIC AREAS
POSADZKI DREWNIANE
WOODEN FLOORING

Idealne rozwiązanie, które sprosta specyficznym 
wymaganiom w kwestii drewnianych posadzek 
(najodpowiedniejsze podkłady, kleje, silna i trwała 
ochrona), szczególnie odpowiednie do miejsc, 
w których elegancja łączy się z odpornością na 
obciążenia intensywnym ruchem pieszym, jak np. 
restauracje czy bary.

Ideal solutions for the specific requirements of wooden 
flooring (the most suitable substrates, compatible 
adhesives, strong, durable protection) particularly suited 
for both the more elegant areas and areas used by a high 
volume of foot traffic, including restaurants and bars.
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1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer:  
ECO PRIM MARINE

3_ Masa wyrównująca / Underlay: 
ULTRAPLAN MARINE 900 

4_ Klej / Adhesive: 
ULTRABOND ECO 170



PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA
PUBLIC AREAS
WYKŁADZINY DYWANOWE
CARPET FLOORING

Dla pomieszczeń wyłożonych wykładzinami MAPEI 
Marine proponuje produkty o wysokiej wydajności do 
wyrównywania powierzchni pokładów i odpowiednie kleje 
o dobrej przyczepności i niskim poziomie emisji lotnych 
związków organicznych, jednocześnie zapewniające 
precyzyjne układanie wykładziny dywanowej.

For rooms and areas with fitted carpets, Mapei Marine proposes 
high performance products for levelling decks and suitable adhesives 
with strong grip and very low emission level of volatile organic 
compounds, all with the ability to guarantee perfect carpet laying.
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PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA
PUBLIC AREAS
WNĘTRZE
IN INTERIOR

Miejsca spotkań i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego 
użytkowania przez pasażerów, w których architektura i design 
odgrywają kluczową rolę, mogą zyskać dodatkowe walory 
dzięki zastosowaniu rozwiązań MAPEI. To kwestia doboru 
materiałów podłogowych, które łączą przyjemne doznania 
estetyczne z wygodnym użytkowaniem.

Space-sharing areas and meeting points, where architecture and 
design play a key role, can be further enhanced even more by 
adopting Mapei solutions, through flooring choices that help create 
flooring with enjoyable aesthetic emotions and original, harmonious 
materic effects.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS



1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer:  
ECO PRIM MARINE

3_ Podkład / Underlay: 
MAPECEM MARINE 1000 

4_ Warstwa bazowa / Skim-Coat: 
MAPEDECK EPOFLOOR + piasek 
QUARTZ 0,5 / broadcast with 
QUARTZ 0.5

5_ Warstwa wykończeniowa / Top 
Coat: MAPEDECK MONO DESIGN
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CENTRA ODNOWY 
BIOLOGICZNEJ  
– SPA
SPA AREA

Obiekty stworzone z myślą o pielęgnacji ciała i poprawie 
samopoczucia użytkowników, takie jak sauny i łaźnie 
tureckie wymagają zastosowania szczególnych procedur  
podczas ich budowy i użycia odpowiednich produktów.  
MAPEI Marine oferuje idealne rozwiązania dla 
zaspokojenia tych specyficznych potrzeb – od podkładów 
po kleje i zaprawy o doskonałych parametrach 
chemicznych i mechanicznych.

Structures aimed at wellbeing and care for the body, such as 
saunas and Turkish baths, require specific procedures during 
their construction and the use of suitable products. Mapei 
Marine offers a range of ideal solutions for these specific 
needs, from substrates to adhesives and grouts, all with 
excellent chemical and mechanical characteristics.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
ECO PRIM MARINE

3_ Podkład / Underlay: 
MAPECEM MARINE HYBRID 

4_ Klej / Adhesive: 
ULTRABOND ECO PU 2K

5_ Zaprawa do spoinowania 
szczelin / Grout: KERAPOXY CQ



KABINY 
PASAŻERSKIE
PASSENGER
CABINS

Kabiny statków wycieczkowych dorównują obecnie 
standardem pokojom najbardziej prestiżowych 
hoteli, gdzie każdy najdrobniejszy szczegół 
musi spełniać szereg wymagań, począwszy od 
podłogi. Dla uzyskania najlepszego rezultatu do 
wykonania podkładu należy zastosować połączenie 
samopoziomującej, wzmocnionej włóknami 
zaprawy z bezrozpuszczalnikowym klejem, 
doskonałym dla każdego rodzaju podłoża.

Cabins are now on a par with the most prestigious 
hotel rooms and every minor detail must be faultless, 
starting from the flooring. To get the best results what 
could be better than a combination of self-levelling, 
fibre-reinforced substrate mortar with solvent-free, fibre-
reinforced eco-adhesive, ideal for any type of floor.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
ECO PRIM MARINE

3_ Masa wyrównująca / Underlay: 
ULTRAPLAN MARINE 900 

4_ Klej / Adhesive: 
ULTRABOND ECO 170
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KUCHNIE 
OKRĘTOWE
GALLEYS
POSADZKI WYKŁADANE  
PŁYTKAMI CERAMICZNYMI
TILED FLOORING

Ciągły ruch i dynamizm panujące w kuchni okrętowej 
sprawiają, że jest to obszar będący szczególnym 
wyzwaniem z perspektywy budownictwa. Mając na uwadze 
rygorystyczne wymagania techniczne kuchni okrętowej, 
w tym doskonałą wodoodporność, MAPEI Marine oferuje 
szereg powiązanych ze sobą produktów i rozwiązań dla 
posadzek pokrytych płytkami.

The highly dynamic atmosphere typical of a cruise ship galley 
makes this area one of the most complex, including from a 
construction point of view. With the technical requirements of 
galleys in mind, including perfect waterproofing, Mapei Marine 
proposes a series of coordinated products and specific solutions for 
tiled floors.

1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer:  
ECO PRIM MARINE

3_ Podkład / Underlay: 
MAPECEM MARINE 1000 

4_ Izolacja przeciwwodna / Waterproofer: 
MAPELASTIC

5_ Klej / Adhesive: 
KERAFLEX MAXI S1

6_Zaprawa do spoinowania szczelin / Grout: 
    KERAPOXY CQ



KUCHNIE 
OKRĘTOWE
GALLEYS
POSADZKI ŻYWICZNE
RESIN FLOORING

Z myślą o posadzkach żywicznych w kuchni 
na statkach wycieczkowych MAPEI Marine 
opracowała system powiązanych ze sobą 
produktów, dających gwarancję wysokiej jakości 
efektu końcowego: od wyrównania warstwy 
podłoża po zachowanie spójności z powierzchnią. 
Oprócz szerokiej gamy kolorów istotną cechą 
jest możliwość doboru stopnia chropowatości 
powierzchni.

To create resin flooring for cruise liner galleys, Mapei 
Marine has developed a series of coordinated products 
to get guaranteed quality results: from levelling off 
base layers to the consistency of the actual surface. 
Apart from the range of colours available, a particularly 
interesting feature is the possibility to choose the degree 
of surface roughness.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer:  
ECO PRIM MARINE

3_ Podkład / Underlay: 
MAPECEM MARINE HYBRID

4_ Warstwa wykończeniowa / Top Coat: 
MAPEDECK EPOFLOOR
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PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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POMIESZCZENIA 
DLA ZAŁOGI
INTERNAL CREW 
AREAS
POMIESZCZENIA OBSŁUGI 
TECHNICZNEJ 
TECHNICAL/SERVICE ROOMS  

Wszystkie pomieszczenia obsługi technicznej na statku 
powinny być skrupulatnie przygotowane. Funkcjonalność  
i bezpieczeństwo są w tym przypadku nierozłączne,  
a zapewnić je może odpowiednia posadzka. Dlatego właśnie  
MAPEI Marine proponuje szereg produktów i rozwiązań, 
opracowanych do różnych zastosowań w obszarze 
techniczno-usługowym, w tym również systemy 
epoksydowych i poliuretanowych wykończeń ochronnych.

All the technical and service rooms on a ship deserve the most 
meticulous preparation. Functionality and safety are inseparable 
features and are obtained by using the right flooring. This is why 
Mapei Marine proposes a range of specific products and solutions 
suitable for the various areas of use in technical and service 
areas, with epoxy systems and polyurethane protective finishes.1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
MAPEDECK EPOSCREED

3_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK EPOFLOOR 

4_ Warstwa wykończeniowa / Top 
Coat: MAPEFLOOR FINISH 58 W



POMIESZCZENIA 
DLA ZAŁOGI
INTERNAL 
CREW AREAS
POSADZKI WINYLOWE W KABINACH
VINYL CABIN FLOORING

Dla osiągnięcia maksymalnej funkcjonalności − bez 
konieczności rezygnacji z walorów estetycznych − w przypadku 
pomieszczeń mieszkalnych dla załogi MAPEI Marine proponuje 
zestaw produktów, których łączne zastosowanie daje efekt 
synergii i gwarantuje uzyskanie perfekcyjnie wypoziomowanej 
i wysoce odpornej posadzki. Stworzone zgodnie z ideą 
zrównoważonego budownictwa i o niskim poziomie lotnych 
związków organicznych zapewniają komfortowe użytkowanie.

Maximum practicality without renouncing the aesthetic qualities of 
the final result: for the internal living quarters for the crew, Mapei 
Marine proposes a synergy of products to obtain perfectly levelled 
and highly resistant flooring. Their eco-sustainability characteristics 
and the wellbeing of the crew are well ensured thanks to a range of 
products with very low emission level of volatile organic compounds.

1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer:  
ECO PRIM MARINE

3_ Masa wyrównująca / Underlay: 
ULTRAPLAN MARINE 900 

4_ Klej / Adhesive: 
ULTRABOND ECO VS90 PLUS

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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STREFY 
SPORTOWE
SPORTS AREAS

Przestrzenie przeznaczone do rekreacji  
i uprawiania sportu na statkach wycieczkowych 
stają się coraz bardziej popularne,  
a bezpieczeństwo i zadowolenie z użytkowania  
to najistotniejsze aspekty. MAPEI Marine oferuje 
pełny asortyment produktów i rozwiązań.

Areas dedicated to physical activities and sport on 
cruise liners are becoming increasingly popular and 
safety and enjoyment are the most important elements. 
Mapei Marine proposes a complete range of specific 
products and solutions.

1_ Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
MAPEDECK PRIMER 200

3_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK FLEXISCREED 

4_ Warstwa wykończeniowa / Top 
coat: MAPEDECK SOFT DESIGN



STREFY 
SPORTOWE
SPORTS AREAS

W przypadku obiektów służących do uprawiania 
określonych dyscyplin ułożenie odpowiedniej 
nawierzchni wymaga dużej rozwagi. Powinna 
ona zapewniać użytkownikom całkowite 
bezpieczeństwo, tak aby mogli w pełni korzystać 
i cieszyć się z aktywności fizycznej. Ogromne 
doświadczenie firmy MAPEI w instalowaniu kortów 
tenisowych umożliwiło opracowanie rozwiązań 
nowatorskich pod względem parametrów użytkowych  
i niezawodności. Kluczem do sukcesu jest pełna 
gama produktów MAPECOAT TNS.

Spaces aimed at specific sporting disciplines require 
great care when laying the playing surface in order to fully 
appreciate extraordinary feats of athletic ability while, at 
the same time, safeguarding the players. Mapei’s vast 
experience in the installation of tennis courts is at the root 
of their cutting-edge solutions in terms of performance and 
reliability, thanks to the MAPECOAT TNS range.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS

1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
MAPEDECK PRIMER 200

3_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK LITESCREED 

4_ Nawierzchnia sportowa / Top Coat: 
MAPECOAT TNS SYSTEM
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PARK WODNY
WATER PARK

Przyjemne otoczenie, funkcjonalność oraz 
odporność na duże i stałe obciążenia to główne 
zalety materiałów używanych do tworzenia 
ogólnodostępnych obiektów przeznaczonych 
dla sportów wodnych. Dzięki zastosowaniu 
lepkoelastycznych produktów poliuretanowych, 
doskonale nadających się również do nakładania na 
powierzchnie pionowe, zapewnienie odpowiedniej 
niezawodności i trwałości nie stanowi żadnego 
problemu.

Pleasant surroundings, functionality and resistance to 
heavy, constant loads: these are the main characteristics of 
materials used to build areas for water sports and games 
where everyone can let themselves go. No problem of 
reliability and durability thanks to the use of visco-elastic 
polyurethane products, also ideal for vertical applications.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
MAPEDECK PRIMER 200

3_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK FLEXISCREED 

4_ Warstwa wykończeniowa / Top 
Coat: MAPEDECK SOFT DESIGN
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PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS

1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
MAPEDECK PRIMER 200

3_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK FLEXISCREED 

4_ Warstwa wykończeniowa / Top 
Coat: MAPEDECK SOFT DESIGN
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PLACE ZABAW 
DLA DZIECI
CHILDREN AREA

W miejscach zabaw dla dzieci zapewnienie bezpieczeństwa 
jest sprawą niewątpliwie pierwszorzędną. Szczególnie 
istotne jest zastosowanie dobrze wypoziomowanej posadzki, 
o dużej elastyczności i odporności na ścieranie, a jeszcze 
lepiej, gdy jest również miękka. Cechy, które były podstawą 
do opracowania rozwiązań produktowych MAPEI Marine,  
a ponadto szeroka gama kolorów, pomagają 
w stworzeniu radosnego świata rozrywki.

Wherever children are at play safety becomes an even more 
important requirement. Children’s play areas in particular need 
perfect levelled flooring with highly flexible and abrasion-resistant 
properties, and even better if they are also “soft”. Characteristics 
that have inspired specific Mapei Marine product solutions with  
a range of colours that help create a world of fun.



POKŁADY 
OTWARTE
OPEN DECKS

Obiekty typowo techniczne, ale jednocześnie 
atrakcyjne wizualnie: asortyment produktów 
poliuretanowych MAPEI Marine dla pokładów 
zewnętrznych pozwala z łatwością uzyskać 
wyjątkowo elegancki efekt końcowy.
Wszystko to przy zachowaniu takich właściwości 
posadzki jak odporność i trwałość, nawet  
w najintensywniej eksploatowanych obszarach.

A “technical” personality but with a highly attractive visual 
effect: with the Mapei Marine range of polyurethane 
products for external decks the most elegant of results 
can be obtained with ease. All this while safeguarding the 
flooring’s properties of resistance and durability, even in the 
most frequently used areas.

1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
MAPEDECK PRIMER 200

3_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK LITESCREED 

4_ Warstwa wykończeniowa / Top 
Coat: MAPEDECK TEAK DESIGN

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
MAPEDECK PRIMER 200

3_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK LITESCREED 

4_ Warstwa wykończeniowa / Top 
Coat: MAPEDECK DESIGN

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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POKŁADY 
OTWARTE
OPEN DECKS

Dzięki kombinacji powiązanych ze sobą 
samopoziomujących materiałów poliuretanowych 
i produktów tworzących posadzkę z żywicy 
poliuretanowej można osiągnąć doskonałe rezultaty, 
niezależnie od typu pokładu zewnętrznego. Do tego 
dochodzi możliwość wyboru szerokiej gamy kolorów, 
a nawet specjalnego granulatu pozwalającego 
stworzyć własne unikalne wykończenie.

With a coordinated combination of self-levelling 
polyurethane substrate materials and polyurethane resin 
flooring products you can achieve excellent results on any 
type of external deck. All this combined with the advantage 
of a wide range of colours to choose from, and even 
special granules to create your own unique finish.



POKŁADY 
OTWARTE
OPEN DECKS

Miejsca służące głównie do relaksu często wykładane 
są sztuczną trawą, której instalacja wymaga 
zastosowania szczególnie starannie dobranych 
rozwiązań. MAPEI oferuje wszystko, czego potrzeba, 
aby uzyskać w tym względzie najlepsze rezultaty: 
doskonałą estetykę, a także wyjątkową trwałość.

Areas used mainly for relax are characterised by the 
use of artificial grass which requires the use of the most 
appropriate installation solutions. Mapei offers everything 
you need to get excellent results: aesthetically perfect 
with long-lasting durability.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
MAPEDECK PRIMER 200

3_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK LITESCREED 

4_ Klej / Adhesive: 
ULTRABOND TURF PU 2K

5_Trawa syntetyczna / Turf



PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS

BASENY
SWIMMING POOLS
POWŁOKI MOZAIKOWE
MOSAIC COVERING

Trudno wyobrazić sobie statek wycieczkowy bez 
basenu. Niezwykle ważną kwestią jest instalacja 
takiego basenu, niemożliwa bez zastosowania 
najbardziej odpowiednich i niezawodnych produktów. 
MAPEI Marine oferuje pełną gamę produktów do 
poziomowania i wyrównywania powierzchni, a także do 
klejenia, uszczelnienia i spoinowania mozaiki lub płytek 
ceramicznych w basenach.

A cruise liner without a swimming pool would be 
unthinkable; their installation can be very critical and only 
the most suitable and reliable products will suffice. Mapei 
Marine proposes a complete range of products to level 
off surfaces and to bond, seal and grout mosaic or tiled 
coverings in swimming pools.
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1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
MAPEDECK PRIMER 200

3_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK LITESCREED 
(na podłogę / floor)

4_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK LITESCREED TIXO 
(na ściany / walls)

5_ Klej / Adhesive: ULTRABOND ECO PU 2K

6_ Zaprawa do spoinowania szczelin / Grout: 
KERAPOXY DESIGN
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PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
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1_Pokład / Deck

2_ Preparat gruntujący / Primer: 
MAPEDECK PRIMER 200

3_ Podkład / Underlay: 
MAPEDECK LITESCREED 
(na podłogę / floor)

4_ Podkład / Underlay: MAPEDECK  
LITESCREED TIXO (na ściany / walls)

5_ Posadzka jako warstwa wykończeniowa  
/ Top Coat floor: MAPEDECK DESIGN

6_  Kolorowe powłoki ścian / Wall coloured coating: 
MAPECOAT FINISH HP

7_ Przeźroczyste powłoki ścian i podłogi  
/ Transparent wall and flooring coating: 
MAPECOAT FINISH TS

BASENY
SWIMMING POOLS
POWŁOKI ŻYWICZNE
RESIN COVERING

Trudno wyobrazić sobie statek wycieczkowy bez 
basenu. Niezwykle ważną kwestią jest instalacja 
takiego basenu, niemożliwa bez zastosowania 
najbardziej odpowiednich i niezawodnych produktów. 
MAPEI Marine oferuje zestaw produktów na bazie 
żywic, które umożliwiają uzyskanie szczególnie 
atrakcyjnych wykończeń przy pokrywaniu pionowych 
i poziomych powierzchni w basenach.

A cruise liner without a swimming pool would be 
unthinkable; their installation can be very critical and  
only the most suitable and reliable products will suffice.  
Mapei Marine proposes a range of resin products that  
allow you to intervene particularly effectively to create 
attractive finishes when covering vertical and horizontal 
surfaces in swimming pools.



   

TABELA WYBORU  
PODKŁADÓW I PRODUKTÓW  
DO WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH
SELECTION CHART OF UNDERLAY  
AND TOP COAT PRODUCTS

Produkty
Products

Gęstość (kg/l) 
Density (kg/l)

Charakter chemiczny
Chemical nature

Strefy zewnętrzne
External areas

Strefy wewnętrzne
Internal areas

Preparat gruntujący
Primer

Certyfikat IMO/MED
IMO/MED Certification

PO
DK

ŁA
D

UN
DE

RL
AY

ULTRAPLAN MARINE 700 0,7 ± 0,05
cementowa masa samopoziomująca 
self-levelling cementitious compound • • Warstwa podkładowa pokładu

Primary decks covering

ULTRAPLAN MARINE 900 0,9 ± 0,05
cementowa masa samopoziomująca 
self-levelling cementitious compound • • Niepalny

Non combustible

ULTRAPLAN MARINE 1400 1,4
cementowa masa samopoziomująca 
self-levelling cementitious compound • • Niepalny

Non combustible

ULTRAPLAN MARINE FIRE 1,9 ± 0,05
cementowa masa samopoziomująca 
self-levelling cementitious compound • • Niepalny

Non combustible

MAPECEM MARINE HYBRID 1 ± 0,05
cementowy polimerowy jastrych hybrydowy  

na podkład / cementitious polymeric hybrid screed • • Niepalny
Non combustible

MAPECEM MARINE 1000 1 ± 0,05
jastrych cementowy na podkład

cementitious screed • • Niepalny
Non combustible

MAPEDECK LITESCREED 1,15 ± 0,05
poliuretanowa masa samopoziomująca
polyurethane self-levelling compound • • • Warstwa podkładowa pokładu

Primary decks covering

MAPEDECK FLEXISCREED 1,15 ± 0,05
poliuretanowa masa samopoziomująca
polyurethane self-levelling compound • • • Warstwa podkładowa pokładu

Primary decks covering

MAPEDECK ULTRASCREED 0,7 ± 0,05
poliuretanowa masa samopoziomująca
polyurethane self-levelling compound • • • Warstwa podkładowa pokładu

Primary decks covering

MAPEDECK EPOSCREED 1,4 ± 0,05
poliuretanowa masa samopoziomująca
polyurethane self-levelling compound

Warstwa podkładowa pokładu
Primary decks covering

MAPEDECK VISCOELASTIC 100 1,35 ± 0,05
poliuretanowa masa samopoziomująca
polyurethane self-levelling compound • • • Warstwa podkładowa pokładu

Primary decks covering
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MAPEDECK DESIGN 1,35 ± 0,05
masa samopoziomująca z poliuretanu alifatycznego

aliphatic polyurethane self-levelling compound • •
Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach  

wolnego rozprzestrzeniania płomieni
Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics

MAPEDECK TEAK DESIGN 1,35 ± 0,05
masa samopoziomująca z poliuretanu alifatycznego

aliphatic polyurethane self-levelling compound • •
Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach  

wolnego rozprzestrzeniania płomieni
Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics

MAPEDECK SOFT DESIGN 1,3 ± 0,05
masa samopoziomująca z poliuretanu alifatycznego

aliphatic polyurethane self-levelling compound • •
Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach  

wolnego rozprzestrzeniania płomieni
Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics

MAPEDECK MONO DESIGN 1,7 ± 0,05
gotowa do użycia gładź akrylowa

ready to use acrylic skim-coat •
Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach  

wolnego rozprzestrzeniania płomieni
Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics

MAPEDECK EPOFLOOR 1,6 ± 0,05
epoksydowa masa samopoziomująca

epoxy self-levelling compound •
Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach  

wolnego rozprzestrzeniania płomieni
Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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Produkty
Products

Gęstość (kg/l) 
Density (kg/l)

Charakter chemiczny
Chemical nature

Strefy zewnętrzne
External areas

Strefy wewnętrzne
Internal areas

Preparat gruntujący
Primer

Certyfikat IMO/MED
IMO/MED Certification

PO
DK

ŁA
D

UN
DE

RL
AY

ULTRAPLAN MARINE 700 0,7 ± 0,05
cementowa masa samopoziomująca 
self-levelling cementitious compound • • Warstwa podkładowa pokładu

Primary decks covering

ULTRAPLAN MARINE 900 0,9 ± 0,05
cementowa masa samopoziomująca 
self-levelling cementitious compound • • Niepalny

Non combustible

ULTRAPLAN MARINE 1400 1,4
cementowa masa samopoziomująca 
self-levelling cementitious compound • • Niepalny

Non combustible

ULTRAPLAN MARINE FIRE 1,9 ± 0,05
cementowa masa samopoziomująca 
self-levelling cementitious compound • • Niepalny

Non combustible

MAPECEM MARINE HYBRID 1 ± 0,05
cementowy polimerowy jastrych hybrydowy  

na podkład / cementitious polymeric hybrid screed • • Niepalny
Non combustible

MAPECEM MARINE 1000 1 ± 0,05
jastrych cementowy na podkład

cementitious screed • • Niepalny
Non combustible

MAPEDECK LITESCREED 1,15 ± 0,05
poliuretanowa masa samopoziomująca
polyurethane self-levelling compound • • • Warstwa podkładowa pokładu

Primary decks covering

MAPEDECK FLEXISCREED 1,15 ± 0,05
poliuretanowa masa samopoziomująca
polyurethane self-levelling compound • • • Warstwa podkładowa pokładu

Primary decks covering

MAPEDECK ULTRASCREED 0,7 ± 0,05
poliuretanowa masa samopoziomująca
polyurethane self-levelling compound • • • Warstwa podkładowa pokładu

Primary decks covering

MAPEDECK EPOSCREED 1,4 ± 0,05
poliuretanowa masa samopoziomująca
polyurethane self-levelling compound

Warstwa podkładowa pokładu
Primary decks covering

MAPEDECK VISCOELASTIC 100 1,35 ± 0,05
poliuretanowa masa samopoziomująca
polyurethane self-levelling compound • • • Warstwa podkładowa pokładu

Primary decks covering
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MAPEDECK DESIGN 1,35 ± 0,05
masa samopoziomująca z poliuretanu alifatycznego

aliphatic polyurethane self-levelling compound • •
Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach  

wolnego rozprzestrzeniania płomieni
Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics

MAPEDECK TEAK DESIGN 1,35 ± 0,05
masa samopoziomująca z poliuretanu alifatycznego

aliphatic polyurethane self-levelling compound • •
Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach  

wolnego rozprzestrzeniania płomieni
Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics

MAPEDECK SOFT DESIGN 1,3 ± 0,05
masa samopoziomująca z poliuretanu alifatycznego

aliphatic polyurethane self-levelling compound • •
Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach  

wolnego rozprzestrzeniania płomieni
Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics

MAPEDECK MONO DESIGN 1,7 ± 0,05
gotowa do użycia gładź akrylowa

ready to use acrylic skim-coat •
Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach  

wolnego rozprzestrzeniania płomieni
Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics

MAPEDECK EPOFLOOR 1,6 ± 0,05
epoksydowa masa samopoziomująca

epoxy self-levelling compound •
Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach  

wolnego rozprzestrzeniania płomieni
Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics

TABELA WYBORU, podzielona na linie produktów, zapewnia prosty, schematyczny przegląd głównych właściwości produktów, 
co pozwala zidentyfikować lub szybko sprawdzić produkt lub produkty najbardziej odpowiednie dla danego konkretnego 
zastosowania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku każdego poszczególnego produktu wymagane są informacje podane  
w KARCIE TECHNICZNEJ, aby uzyskać pełny i szczegółowy obraz.
The selection chartS, divided into product lines, provide a simple, schematic overview of the main performance characteristics of the products, 
enabling you to identify or quickly verify the most suitable product or products for each specific intervention. Bear in mind, however, that it is 
very important to consult the TECHNICAL DATA SHEET for each individual product to find more complete, in-depth details and information.



TABELA WYBORU KLEJÓW
SELECTION CHART OF ADHESIVES

Produkty
Products

Charakter chemiczny
Chemical nature

Obciążenie ruchem pieszym po
Set to light foot traffic

Czas schnięcia otwartego
Open time

Czas oczekiwania przed spoinowaniem
Waiting time before grouting

Pełne obciążenie po
Ready for use

Na ścianie
On wall

Na posadzce
On floor

Cementowy
Cementitious

Reaktywny
Reactive

Dyspersja wodna
Water dispersion

ULTRALITE S1 • 24 godz./hours > 30 min/mins 4 -8 godz./hours 24 godz./hours 14 dni/days

ULTRALITE S2 • 24 godz./hours > 30 min/mins 4 -8 godz./hours 24 godz./hours 14 dni/days

ULTRALITE S1 QUICK • 2-3 godz./hours 20 min/mins 2-3 godz./hours 2-3 godz./hours 1 dzień/day

ULTRALITE S2 QUICK • 2-3 godz./hours 20 min/mins 2-3 godz./hours 2-3 godz./hours 1 dzień/day

KERAFLEX MAXI S1 • 24 godz./hours > 30 min/mins 4-8 godz./hours 24 godz./hours 14 dni/days

KERAFLEX MAXI S1 ZERO • 24 godz./hours > 30 min/mins 4-8 godz./hours 24 godz./hours 14 dni/days

GRANIRAPID • 3-4 godz./hours 20 min/mins 3 godz./hours 3 godz./hours 1 dzień/day

KERALASTIC • 12 godz./hours 50 min/mins 12 godz./hours 12 godz./hours 7 dni/days

KERALASTIC T • 12 godz./hours 50 min/mins 12 godz./hours 12 godz./hours 7 dni/days

ADESILEX G19 FR FAST • 6-12 godz./hours 30 min/mins 9 godz./hours 36 dni/days

ULTRABOND ECO PU 2K • 12 godz./hours 20 min/mins 12 godz./hours 7 dni/days

ULTRABOND TURF 2 STARS • 12-24 godz./hours 40-45 min/mins 7 dni/days

ULTRABOND TURF PU 2K • 12-24 godz./hours 70-80 min/mins 7 dni/days

ULTRABOND ECO 170 • 3-5 godz./hours 30 min/mins 24-28 godz./hours

ULTRABOND ECO FIX • natychmiast po przyklejeniu wykładziny
immediate after installation

30 min/mins - 12 godz./hours
natychmiast po ułożeniu wykładziny

immediate after installation

ULTRABOND ECO V4SP • 3-5 godz./hours 30-40 min/mins

11-20 min/mins
30-40 min/mins

(on absorbent substrates)
(na podłoża chłonne)

24-28 godz./hours

ULTRABOND ECO V4SP FIBER • 3-5 godz./hours 20-30 min/mins 0-10 min/mins 24-28 godz./hours

ULTRABOND ECO VS90 PLUS • 3-5 godz./hours 20-30 min/mins 0-10 min/mins 48-72 godz./hours

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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Produkty
Products

Charakter chemiczny
Chemical nature

Obciążenie ruchem pieszym po
Set to light foot traffic

Czas schnięcia otwartego
Open time

Czas oczekiwania przed spoinowaniem
Waiting time before grouting

Pełne obciążenie po
Ready for use

Na ścianie
On wall

Na posadzce
On floor

Cementowy
Cementitious

Reaktywny
Reactive

Dyspersja wodna
Water dispersion

ULTRALITE S1 • 24 godz./hours > 30 min/mins 4 -8 godz./hours 24 godz./hours 14 dni/days

ULTRALITE S2 • 24 godz./hours > 30 min/mins 4 -8 godz./hours 24 godz./hours 14 dni/days

ULTRALITE S1 QUICK • 2-3 godz./hours 20 min/mins 2-3 godz./hours 2-3 godz./hours 1 dzień/day

ULTRALITE S2 QUICK • 2-3 godz./hours 20 min/mins 2-3 godz./hours 2-3 godz./hours 1 dzień/day

KERAFLEX MAXI S1 • 24 godz./hours > 30 min/mins 4-8 godz./hours 24 godz./hours 14 dni/days

KERAFLEX MAXI S1 ZERO • 24 godz./hours > 30 min/mins 4-8 godz./hours 24 godz./hours 14 dni/days

GRANIRAPID • 3-4 godz./hours 20 min/mins 3 godz./hours 3 godz./hours 1 dzień/day

KERALASTIC • 12 godz./hours 50 min/mins 12 godz./hours 12 godz./hours 7 dni/days

KERALASTIC T • 12 godz./hours 50 min/mins 12 godz./hours 12 godz./hours 7 dni/days

ADESILEX G19 FR FAST • 6-12 godz./hours 30 min/mins 9 godz./hours 36 dni/days

ULTRABOND ECO PU 2K • 12 godz./hours 20 min/mins 12 godz./hours 7 dni/days

ULTRABOND TURF 2 STARS • 12-24 godz./hours 40-45 min/mins 7 dni/days

ULTRABOND TURF PU 2K • 12-24 godz./hours 70-80 min/mins 7 dni/days

ULTRABOND ECO 170 • 3-5 godz./hours 30 min/mins 24-28 godz./hours

ULTRABOND ECO FIX • natychmiast po przyklejeniu wykładziny
immediate after installation

30 min/mins - 12 godz./hours
natychmiast po ułożeniu wykładziny

immediate after installation

ULTRABOND ECO V4SP • 3-5 godz./hours 30-40 min/mins

11-20 min/mins
30-40 min/mins

(on absorbent substrates)
(na podłoża chłonne)

24-28 godz./hours

ULTRABOND ECO V4SP FIBER • 3-5 godz./hours 20-30 min/mins 0-10 min/mins 24-28 godz./hours

ULTRABOND ECO VS90 PLUS • 3-5 godz./hours 20-30 min/mins 0-10 min/mins 48-72 godz./hours



TABELE WYBORU ZAPRAW DO SPOINOWANIA
SELECTION CHART OF GROUTS

Produkty
Products

Temperatura stosowania
Application temperature

Maksymalny czas 
użytkowania 

Pot life

Charakter chemiczny
Chemical nature

Obciążenie ruchem pieszym po
Set to light foot traffic

Czas oczekiwania przed naniesieniem  
warstwy wykończeniowej
Waiting time before finishing

DropEffect® BioBlock®

Cementowy
Cementitious

Reaktywny
Reactive

ULTRACOLOR PLUS >+5°C <+35°C 20-25 min/mins • 3 godz./hours 24 godz./hours • •

KERAPOXY >+12°C <+30°C 45 min/mins • 24 godz./hours 4 dni/days

KERAPOXY CQ >+12°C <+30°C 45 min/mins • 12 godz./hours 3 dni/days •

KERAPOXY DESIGN >+12°C <+30°C 45 min/mins • 24 godz./hours 4 dni/days

KERAPOXY IEG >+12°C <+30°C 45 min/mins • 24 godz./hours 4 dni/days

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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Produkty
Products

Temperatura stosowania
Application temperature

Maksymalny czas 
użytkowania 

Pot life

Charakter chemiczny
Chemical nature

Obciążenie ruchem pieszym po
Set to light foot traffic

Czas oczekiwania przed naniesieniem  
warstwy wykończeniowej
Waiting time before finishing

DropEffect® BioBlock®

Cementowy
Cementitious

Reaktywny
Reactive

ULTRACOLOR PLUS >+5°C <+35°C 20-25 min/mins • 3 godz./hours 24 godz./hours • •

KERAPOXY >+12°C <+30°C 45 min/mins • 24 godz./hours 4 dni/days

KERAPOXY CQ >+12°C <+30°C 45 min/mins • 12 godz./hours 3 dni/days •

KERAPOXY DESIGN >+12°C <+30°C 45 min/mins • 24 godz./hours 4 dni/days

KERAPOXY IEG >+12°C <+30°C 45 min/mins • 24 godz./hours 4 dni/days





PRZEWODNIK 
PO 
PRODUKTACH
Produkty i systemy  
MAPEI MARINE 

A GUIDE TO 
CHOOSING
MAPEI MARINE 
products and systems



PRZEWODNIK  
PO PRODUKTACH
A GUIDE TO CHOOSING

Preparaty gruntujące
Primers
Promotory przyczepności 
dla produktów cementowych i żywicznych. 

Adhesion promoters for 
cementitious and resin products.

ECO PRIM MARINE
Odporny na korozję preparat gruntujący w dyspersji wodnej  
o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC).

Corrosion-resistant primer in water dispersion with very low emission level of 
volatile organic compounds (VOC).

MAPEDECK PRIMER 200

Promotor przyczepności dla systemów poliuretanowych.

Adhesion promoter for polyurethane systems.

52

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS



53

Masy wyrównujące  
i podkłady cienkowarstowe
Underlays
Produkty na bazie cementu i żywicy, służące do wyrównywania pokładów 
wewnętrznych i zewnętrznych przed instalacją posadzek: elastycznych, 
tekstylnych, ceramicznych, z kamienia i żywicy.

Cementitious and resin-based products for levelling off internal and external ship decks 
before installing resilient, textile, ceramic, stone material and resin flooring.

Masy wyrównujące cementowe |
Cementitious underlays
ULTRAPLAN MARINE 700
Jednoskładnikowa, bardzo lekka, wzmocniona włóknami cementowa  
masa samopoziomująca o bardzo krótkim czasie schnięcia, do wewnętrznych  
pokładów na statkach.
One-component, ultra-light, fibre-reinforced, rapid-hardening, self-levelling 
cementitious mortar for internal deck on ships.

ULTRAPLAN MARINE 900
Jednoskładnikowa, o niskiej gęstości, wzmocniona włóknami cementowa 
lekka masa samopoziomująca o bardzo krótkim czasie schnięcia,  
do wewnętrznych pokładów na statkach.

One-component, low-density, fibre-reinforced, rapid-hardening, self-levelling 
cementitious mortar for internal deck on ships.

ULTRAPLAN MARINE 1400
Jednoskładnikowa, wzmocniona włóknami cementowa masa samopoziomująca  
o bardzo krótkim czasie schnięcia, do wewnętrznych pokładów na statkach,  
w obszarach o największym obciążeniu ruchem.

One-component, fibre-reinforced, rapid-hardening, self-levelling cementitious
mortar for internal deck on ships, in areas with heavy traffic.

MAPECEM MARINE 1000
Gotowy do użycia, lekki, cementowy podkład z kompensacją skurczu, 
do wyrównywania wewnętrznych pokładów statku.

Ready-to-use, shrinkage-compensated, lightweight cementitious 
screed for levelling off internal ship decks.
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Masy wyrównujące na bazie żywicy |
Resin-based underlays
MAPEDECK EPOSCREED
Samopoziomująca, samogasnąca epoksydowa masa wyrównująca do wyrównywania  
wewnętrznego pokładu na statkach.
Self-levelling, self-extinguishing epoxy underlay for levelling off internal deck on ships.

MAPEDECK LITESCREED
Samopoziomująca, lekka, samogasnąca poliuretanowa masa wyrównująca do wyrównywania 
wewnętrznego i zewnętrznego pokładu na statkach.
Self-levelling, lightweight, self-extinguishing polyurethane underlay for levelling off 
internal and external deck on ships.

MAPEDECK LITESCREED TIXO
Elastyczna poliuretanowa masa wyrównująca o niskiej gęstości, do wyrównywania  
powierzchni pionowych.
Low-density, flexible polyurethane underlay for levelling off vertical surfaces.

MAPEDECK FLEXISCREED
Lepkoelastyczna poliuretanowa masa wyrównująca do wyrównywania wewnętrznego  
i zewnętrznego pokładu na statkach.
Viscoelastic polyurethane underlay for levelling off internal and external deck on ships.

MAPEDECK ULTRASCREED
Gotowa do użycia, zawierająca wypełniacz, samopoziomująca masa wyrównująca z poliuretanu  
alifatycznego o niskiej gęstości, do wyrównywania wewnętrznego i zewnętrznego pokładu na statkach.
Ready-mixed, low-density, self-levelling, fillerized, aliphatic polyurethane underlay for  
levelling off internal and external deck on ships.

MARINE FILLER 20
Rozprężony wypełniacz komórkowy do lepkoelastycznej poliuretanowej masy wyrównującej  
do wyrównywania wewnętrznego i zewnętrznego pokładu na statkach.
Expanded cellular filler for lightweight resin underlay, for levelling off internal and external deck on ships.

Masy wyrównujące hybrydowe | 
Hybrid underlays
MAPECEM MARINE HYBRID
Gotowy do użycia, hybrydowy system polimerowo-cementowy o niskiej gęstości, do  
wykonywania podkładów. Dla wewnętrznych, często używanych, wilgotnych lub mokrych  
powierzchni (kuchnie, pomieszczenia w centrach odnowy biologicznej, łazienki, sauny itp.).
Low density ready-mixed hybrid polymer/cement system. For internal areas used 
frequently and/or damp or wet areas (kitchens, spa areas, bathrooms, saunas, etc.).

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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Podkłady akustyczne |
Acoustic underlays

Podkłady na bazie żywicy |
Resin-based underlays

MAPEDECK VISCOELASTIC 100

Samopoziomujące, dwuskładnikowe powłoki o właściwościach lepkoelastycznych.
Self-levelling two-component coating product with viscoelastic properties.

Masy wyrównujące cementowe |
Cementitious underlays
ULTRAPLAN MARINE FIRE
Samopoziomująca, wzmocniona włóknami zaprawa cementowa  
do pływających podkładów podłogowych zapewniających izolację  
akustyczną oraz do wyrównywania powierzchni pokładów  
wewnętrznych obciążanych intensywnym ruchem.
Self-levelling, fibre-reinforced cementitious mortar for soundproofing floating 
floor systems and levelling off areas of internal deck with intense traffic.
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Izolacje przeciwwodne
Waterproofers
Zaawansowane technologicznie produkty do izoloacji przeciwwodnej 
podkładów cementowych w pomieszczeniach i konstrukcjach znajdujących 
się w strefach wilgotnych i mokrych, takich jak: łazienki, kuchnie, centra 
odnowy biologicznej, baseny itp. 

Technologically advanced products for waterproofing cementitious underlays in rooms 
and structures and in damp and wet areas such as bathrooms, wellness centres, 
kitchens, swimming pools, etc.

Izolacje przeciwwodne cementowe | 
Cementitious waterproofers
MAPELASTIC

Dwuskładnikowa zaprawa cementowa, elastyczna, nawet do temp. -20°C, 
do wykonywania hydroizolacji balkonów, tarasów, łazienek i basenów.
Two-component cementitious mortar, flexible down to -20°C, for waterproofing, 
balconies, terraces, bathrooms and swimming pools.

Izolacje przeciwwodne na bazie 
żywicy, w dyspersji wodnej | 
Resin-based waterproofers in water 
dispersion
MAPELASTIC AQUADEFENSE

Gotowa do użycia, szybkoschnąca, elastyczna płynna membrana 
do hydroizolacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Ready-to-use, ultra-quick drying, flexible liquid membrane for 
internal and external waterproofing applications.
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Kleje
Adhesives
Szeroka gama wysokiej jakości produktów do instalacji płytek ceramicznych, 
kamienia, mozaiki, wykładzin tekstylnych i elastycznych. Technologicznie 
zaawansowane, łatwe w użyciu systemy. Zestaw produktów o różnej 
odkształcalności i właściwościach chemicznych, spełniających różne 
wymagania eksploatacyjne.
A wide range of high quality products for installing ceramic tiles, stone material,  
mosaic, textiles and resilients. Technologically advanced, easy to use systems.  
A range of products with different deformability properties and chemical characteristics  
to meet the various performances.

Kleje w dyspersji wodnej |
Adhesives in water dispersion
ULTRABOND ECO 170

Klej w dyspersji wodnej, o dużej przyczepności początkowej, długim czasie schnięcia 
otwartego i bardzo niskim poziomie emisji lotnych związków organicznych (VOC), 
opracowany specjalnie do wykładzin tekstylnych.
Adhesive in water dispersion with a strong grab, long open time and extremely low emission
level of volatile organic compounds (VOC), specially developed for textile floors.

ULTRABOND ECO FIX

Klej dociskowy w dyspersji wodnej o niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC),
o trwałych właściwościach przylepnych, do układanych na sucho płytek dywanowych.

Adhesive in water dispersion with very low emission level of volatile organic compounds 
(VOC), with permanent tack for dry-lay floor tiles.

ULTRABOND ECO V4SP

Uniwersalny klej o wysokich parametrach do elastycznych i tekstylnych  
wykładzin podłogowych.
Universal very high performance adhesive for resilient floor coverings.

ULTRABOND ECO VS90 PLUS

Uniwersalny klej do elastycznych pokryć podłogowych.
Universal adhesive for resilient floor coverings.
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Kleje cementowe |
Cementitious adhesives

ULTRALITE S1

Jednoskładnikowy, lekki, elastyczny klej cementowy o wysokich parametrach,  
niespływający z powierzchni pionowych, z technologią Low Dust oraz wydłużonym  
czasie schnięcia otwartego i ekstremalnie wysokiej wydajności. Łatwy do nakładania  
przy pomocy pacy, o doskonałych właściwościach nawilżających i bardzo niskim  
poziomie emisji lotnych związków organicznych, do płytek ceramicznych, kamienia  
i cienkich płytek gresowych.
One-component, high-performance, flexible, lightweight, cementitious adhesive 
with no vertical slip and long open time, Low Dust technology and extremely high 
yield. Easy to apply by trowel with excellent wetting  properties, very low emission 
level of volatile organic compounds for ceramic tiles, stone and thin porcelain tiles.

ULTRALITE S1 QUICK

Jednoskładnikowy, odkształcalny, szybkowiążący i lekki klej  
cementowy o wysokich parametrach, wysokiej zwilżalności i bardzo wysokiej  
wydajności, niespływający z powierzchni pionowych, łatwy do nakładania,  
przeznaczony do płytek ceramicznych, kamienia i cienkich płytek gresowych.

One-component, high-performance, deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating
cementitious adhesive with no vertical slip, good trowelability, high wetting capacity
and extremely high yield, for ceramic tiles, stone and thin porcelain tiles.

ULTRALITE S2

Jednoskładnikowy, wysoce odkształcalny lekki klej cementowy o wysokich  
parametrach, wysokiej zwilżalności, wydłużonym czasie schnięcia otwartego,  
wysokiej wydajności i bardzo niskim poziomie emisji lotnych związków  
organicznych, łatwy do nakładania, przeznaczony do płytek ceramicznych  
i kamienia, doskonały do cienkich płytek gresowych.

One-component, high-performance, highly-deformable, lightweight 
cementitious adhesive with extended open time and very high yield, easy to 
trowel and high wetting capacity with very low emission level of volatile organic 
compounds,  for ceramic tiles and stone material, ideal for thin porcelain tiles.

ULTRALITE S2 QUICK

Jednoskładnikowy, wysoce odkształcalny, szybkowiążący i uwadniający lekki  
klej cementowy o wysokich parametrach, wysokiej zwilżalności, wydłużonym  
czasie schnięcia otwartego, wysokiej wydajności i bardzo niskim poziomie emisji  
lotnych związków organicznych, łatwy do nakładania, przeznaczony płytek  
ceramicznych i kamienia, doskonały do cienkich płytek gresowych.

One-component, high-performance, highly-deformable, lightweight, rapid-setting and
adhesive with extended open time, good hydrating cementitious trowelability, high wetting
capacity and extremely high yield, with very low emission level of volatile organic
compounds, for ceramic tiles and stone, ideal for thin porcelain tiles.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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KERAFLEX MAXI S1

Odkształcalna, cementowa, niespływająca zaprawa klejąca o wysokich parametrach  
i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, z zastosowaniem technologii Low Dust  
i bardzo niskim poziomie emisji lotnych związków organicznych, przeznaczona  
do płytek ceramicznych i kamienia. Szczególnie polecana do montażu płytek  
gresowych o dużych rozmiarach i kamienia naturalnego.

High performance, deformable cementitious white adhesive with extended open 
time and no vertical slip, for ceramic tiles and stone material, with Low Dust 
technology and very low emission level of volatile organic compounds. Especially 
suitable for the installation of large-size porcelain tiles and natural stone.

KERAFLEX MAXI S1 ZERO

Specjalny, odkształcalny, szary klej niespływający, o wysokich parametrach,  
z wydłużonym czasem schnięcia otwartego, w technologii Low Dust, o bardzo  
niskim poziomie emisji lotnych związków organicznych i poświadczonych  
certyfikatem właściwościach przyczyniających się do ograniczenia emisji  
resztkowych gazów cieplarnianych, do montażu płytek ceramicznych  
i dużych płyt kamiennych.

Special high performance, deformable, non-slip grey adhesive with extended open time,
Low Dust technology, very low emission level of volatile organic compounds and certified
offsetting of residual greenhouse gas emissions for bonding ceramic tiles and large stone slabs.

GRANIRAPID

Dwuskładnikowa, odkształcalna, szybkowiążąca, cementowa zaprawa klejąca  
o wysokich parametrach, do płytek ceramicznych i kamienia.

Two-component high performance deformable fast-setting and hydrating 
cementitious adhesive for ceramic tiles and stone material.
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Kleje reaktywne |
Reactive adhesives

ADESILEX G19 FR FAST
Bezrozpuszczalnikowy, szybkowiążący, ognioodporny, dwuskładnikowy  
klej epoksydowo-poliuretanowy do wykładzin elastycznych i tekstylnych  
w branży urządzeń transportowych.
Solvent-free, fast setting, two-component, epoxy-polyurethane adhesive 
for resilient and textile flooring in transportation equipment industry.

KERALASTIC
Dwuskładnikowy, poliuretanowy klej o wysokich parametrach,  
do płytek ceramicznych i kamienia.

Two-component, high-performance, polyurethane adhesives for 
ceramic tiles and stone material.

KERALASTIC T
Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej poliuretanowy o wysokich parametrach,  
do płytek ceramicznych i kamienia.
Two-component thixotropic, high-performance, polyurethane 
adhesives for ceramic tiles and stone material.

ULTRABOND ECO PU 2K
Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy o wysokich  
parametrach i bardzo niskim poziomie emisji lotnych związków  
organicznych (VOC), do płytek ceramicznych i kamienia.

Two-component, solvent-free, high performance polyurethane adhesive with very
low emission level of volatile organic compounds (VOC) for ceramic tiles and stone material.

ULTRABOND ECO 571 2K

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy i niezawierający wody klej poliuretanowy  
do przyklejania wykładzin podłogowych z PVC i kauczukowych zarówno  
wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Two-component, low viscosity, solvent and water-free polyurethane adhesive for 
bonding PVC and rubber floorings both internally and externally.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
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ULTRABOND TURF PU 2K

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy i niezawierający wody klej poliuretanowy  
do przyklejania trawy syntetycznej.

Two-component, solvent and water-free polyurethane adhesive for bonding 
jointing strips between panels of synthetic turf sheets.

ULTRABOND TURF 2 STARS
Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy i niezawierający wody klej poliuretanowy  
do przyklejania trawy syntetycznej.

Two-component, solvent and water-free polyurethane adhesive for bonding 
jointing strips between panels of synthetic turf sheets.

ULTRABOND ECO P909 2K
Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy o bardzo niskim  
poziomie emisji lotnych związków organicznych, do przyklejania wszystkich  
rodzajów podłóg drewnianych.

Two-component, solvent-free, polyurethane adhesive with very low emission 
level of volatile organic compounds, for all types of wood.
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Fugi
Grouts
Cementowe i epoksydowe zaprawy do spoinowania – produkty  
o wysokiej jakości i funkcjonalności w szerokiej gamie kolorystycznej,  
do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

A range of high-quality, highly functional products rich in colour for 
internal and external use, available as cementitious, grouting paste and epoxy grout.

Fugi reaktywne | Reactive grouts

KERAPOXY
Dwuskładnikowa, kwasoodporna fuga epoksydowa (dostępna w 20 kolorach),  
do wypełniania spoin o szerokości co najmniej 3 mm.  
Może być także stosowana jako klej.
Two-component acid-resistant epoxy grout (available in 20 colours) 
for joints of at least 3 mm. Can also be used as an adhesive.

KERAPOXY CQ
Dwuskładnikowa, łatwa do nakładania i czyszczenia fuga epoksydowa ze środkiem  
bakteriostatycznym i technologią BioBlock®, doskonała do spoinowania płytek  
ceramicznych i mozaiki. Może być także stosowana jako klej.
Two-component epoxy grout, easy to apply and excellent cleanability, 
with a bacteriostatic agent and BioBlock® technology, ideal for grouting 
ceramic tiles and mosaics. Can also be used as an adhesive.

KERAPOXY DESIGN

Dwuskładnikowa, kwasoodporna, epoksydowa fuga dekoracyjna (dostępna  
w 20 kolorach), doskonała do mozaiki szklanej. Może być także stosowana jako klej.
Two-component, decorative, acid resistant epoxy grout (available in 32 different colours), 
ideal for glass mosaics. May also be used as an adhesive.

KERAPOXY IEG

Dwuskładnikowa fuga epoksydowa o bardzo wysokiej odporności chemicznej,  
do spoin o szerokości co najmniej 3 mm.
Two-component, extremely high chemical resistance epoxy grout 
for tile joints at least 3 mm wide.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
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Zaprawy cementowe | 
Cementitious grouts

ULTRACOLOR PLUS
Szybkowiążąca i szybkoschnąca fuga do wypełniania szczelin o szerokości  
od 2 do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów, o właściwościach  
hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz technologią BioBlock®,  
zapobiegającą rozwojowi grzybów i pleśni.
High-performance, anti-efflorescence, quick-setting and drying polymer-modified mortar 
with water-repellent DropEffect® and mould-resistant BioBlock® technology 
for grouting joints from 2 to 20 mm wide.
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Posadzki jednolite bezspoinowe
Seamless flooring
Asortyment produktów poliuretanowych i epoksydowych, służących  
do wykonywania bardzo atrakcyjnych posadzek użytkowych, o doskonałych 
właściwościach mechanicznych i chemicznych oraz dobrej odporności na 
obciążenie ruchem, w tym również posadzek intensywnie eksploatowanych.

A range of polyurethane and epoxy products to create highly attractive and technical 
floors with excellent mechanical and chemical characteristics and good resistance to 
traffic, including those exposed to intense use.

Posadzki na bazie żywicy | 
Resin-based flooring

MAPEDECK EPOFLOOR

Jednolita, bezspoinowa, wodoszczelna, samogasnąca powłoka z żywicy epoksydowej  
na wewnętrzne pokłady statków.
Seamless, waterproofing, epoxy self-extinguishing resin coating for internal deck on ships.

MAPEDECK DESIGN

Jednolita, bezspoinowa, sampoziomująca powłoka z żywicy poliuretanowej  
na wewnętrzne i zewnętrzne pokłady statków.
Seamless self-levelling polyurethane resin coating for internal and external ship decks.

MAPEDECK SOFT DESIGN

Wielobarwna żywica samopoziomująca w wersji elastyczniejszej („Soft”),  
nadającej się doskonale do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, wymagających  
elastyczniejszych systemów. Dostępna w szerokiej gamie kolorów, można jej  
również używać łącznie z granulkami MAPERUBBER EPDM do tworzenia różnych wzorów.

Coloured self-levelling product. “Soft”, more flexible version, ideal for internal and external 
areas that require a more flexible system. Available in a wide range of colours, may also be 
used in combination with MAPERUBBER EPDM granules to create various patterns.

MAPEDECK TEAK DESIGN

Samopoziomujący produkt, umożliwiający wykonanie posadzek z wykończeniem  
przypominającym wyglądem drewno teakowe. Dostępny w pięciu różnych kolorach.

Self-levelling product to create flooring with a “teak effect” finish. Available in five different colours.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
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MAPEDECK MONO DESIGN
Jednoskładnikowy produkt do tworzenia systemów posadzek, którego zróżnicowana  
kolorystyka i tekstura, połączone z kreatywnością użytkownika, stwarzają  
niepowtarzalną możliwość uzyskania niestandardowych wzorów.
One-component product to create systems in which tones, linearity and creativity 
offer a unique, original opportunity to showcase customised design features.

MAPECOAT TNS GREY BASE COAT*
Półelastyczny podkład z żywicy epoksydowej i pasta wypełniająca w dyspersji wodnej,  
z wyselekcjonowanymi wypełniaczami, do budowy kortów tenisowych i boisk wielofunkcyjnych.
Semi-flexible acrylic resin basecoat and filling paste in water dispersion with 
selected fillers for preparing multi-discipline sports and tennis courts.

MAPECOAT TNS LINE*
Kolorowa farba dająca efekt gładkiego wykończenia, z żywicy akrylowej w dyspersji wodnej,  
do krytych i odkrytych kortów tenisowych wykonywanych na podłożach z betonu zwykłego,  
cementu lub asfaltu, do boisk wielofunkcyjnych, ciągów pieszych i dróg rowerowych.
Coloured paint with a smooth finish made from acrylic resin in water dispersion, for indoor and outdoor tennis 
courts in porous cement, asphalt or concrete, multi-purpose playing fields, pedestrian areas and cycle tracks.

MAPECOAT TNS COLOR*
Drobnoziarnista kolorowa powłoka wykonana z żywicy akrylowej w dyspersji wodnej i mikrogranulek 
piasku kwarcowego, do krytych i otwartych kortów tenisowych, dróg rowerowych i chodników.
Fine-grained coloured coating made from acrylic resin in water dispersion and micro-granular quartz sand,  
for indoor and outdoor tennis courts, multi-purpose playing fields, cycle tracks and footpaths.

MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4*
Kolorowa powłoka na bazie żywicy akrylowej, w dyspersji wodnej, z dobranymi  
wypełniaczami, do krytych i odkrytych kortów tenisowych i wielofunkcyjnych boisk,  
posiadająca certyfikaty ITF (Międzynarodowej Federacji Tenisowej).

Coloured acrylic resin-based coating product in water dispersion with selected fillers for indoor and outdoor tennis 
courts and multi-purpose playing surfaces, certified by the ITF (International Tennis Federation).

Posadzki cementowe | 
Cementitious flooring

ULTRATOP LOFT W
Jednoskładnikowa, nakładana pacą, drobnoziarnista pasta cementowa, nakładana  
w warstwach o grubości do 2 mm, tworząca dekoracyjne posadzki – zatarte na gładko  
lub cętkowane.

One-component trowelable fine-grained cementitious paste applied in layers up 
to 2 mm thick to create decorative floors with a troweled or mottled effect.

ULTRATOP LOFT F
Jednoskładnikowa, nakładana pacą, gruboziarnista pasta cementowa, nakładana  
w warstwach o grubości do 2 mm, tworząca dekoracyjne posadzki – zatarte na gładko  
lub cętkowane.

One-component, trowelable big size coarse-grained cementitious paste applied 
in layers up to 2 mm thick to create decorative floors with a troweled or mottled effect.

* Do stosowania na obszarach 
niepodlegających certyfikacji IMO.

* To be used in areas not subjected to IMO 
certification.
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PRZEWODNIK  
PO PRODUKTACH
A GUIDE TO CHOOSING

Produkty do czyszczenia
Products for cleaning
Asortyment produktów do pielęgnacji i konserwacji łodzi i statków.

Range of products for the care and maintenance of boats and ships.

MAPEI ULTRACARE UNIVERSAL
Niewymagający spłukiwania preparat czyszczący do powierzchni i podłóg twardych.

Non-rinse detergent for hard floors and surfaces.

MAPEI ULTRACARE GLASS
Preparat czyszczący do okien i powierzchni twardych.
Detergent for windows and hard surfaces.

MAPEI ULTRACARE GLASS BS
Wysoce stężony preparat w płynie do czyszczenia okien. Dzięki składnikom zastosowanym  
w jego recepturze nadaje się doskonale do czyszczenia dużych okien, szybko i skutecznie,  
z użyciem wycieraczki gumowej.
Highly concentrated liquid detergent for cleaning windows. The components used in its formulation  
make it ideal for cleaning large windows rapidly and effectively with a squeegee.

MAPEI ULTRACARE LIMESCALE REMOVER
Produkt do rozpuszczania pozostałości materiałów nieorganicznych.
Product for dissolving residues of inorganic material.

MAPEI ULTRACARE FLOOR
Niewymagający spłukiwania preparat czyszczący do powierzchni i podłóg twardych.
Non-rinse detergent for hard floors and surfaces.

MAPEI ULTRACARE CARPET AD
Preparat pianotwórczy do dogłębnego czyszczenia dywanów i wykładzin tekstylnych. 
Foam-forming detergent for deep-down cleaning of carpets.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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MAPEI ULTRACARE CARPET & TEXTILE
Preparat niskopieniący do czyszczenia dywanów, wykładzin tekstylnych i tkanin.
Low-foaming detergent for cleaning carpets and fabrics.

MAPEI ULTRACARE WAX REMOVER
Specjalny, wielofunkcyjny preparat czyszczący, niewymagający spłukiwania,  
do usuwania wosku metalicznego.
Special multi-action, non-rinse detergent for removing metallic wax.

MAPEI ULTRACARE CLEANER RF
Preparat pieniący z kontrolowanym pienieniem, do pokładów sterowniczych  
(mostki kapitańskie). Doskonały do wszystkich powierzchni wymagających intensywnego,  
dogłębnego czyszczenia. Nie zawiera szkodliwego kwasu wersetowego EDTA.
Controlled foaming detergent for resin bridge decks. Ideal for all areas where powerful, 
deep-down cleaning is required. Does not contain EDTA.
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 CERTYFIKATY
 CERTIFICATIONS

SYSTEMY MAPEI SĄ ATESTOWANE PRZEZ UZNANE ZEWNĘTRZNE INSTYTUTY I LABORATORIA.
MAPEI SYSTEMS ARE CERTIFIED BY RECOGNISED EXTERNAL INSTITUTES AND LABORATORIES.

Ten symbol jest znakiem zgodności – oznacza, że produkt nadaje się do stosowania jako wyposażenie na 
jednostkach pływających, zgodnie z dyrektywą w sprawie wyposażenia statków (MED) 96/98/WE, z późniejszymi 
zmianami. W przypadku produktów z tym oznakowaniem, firma MAPEI ma również prawo umieszczać numer 
zatwierdzenia przez Straż Graniczną Stanów Zjednoczonych, co wynika z „Umowy między Wspólnotą Europejską 
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej wzajemnego uznawania certyfikatów zgodności wyposażenia 
statków” podpisanej 27 lutego 2004 r.
This symbol is a conformity mark which proves that the product is suitable for marine equipment in compliance with the Marine 
Equipment Directive (MED) 96/98/EC and subsequent amendments. For the products with this marking, MAPEI is also allowed 
to affix the U.S Coast Guard approval number as allowed by the “Agreement between the European Community and the United 
States of America on mutual recognition of certificates of conformity for marine equipment” signed February 27th, 2004.

Ten symbol służy do identyfikowania produktów MAPEI, które odznaczają się niskim poziomem wydzielania lotnych 
związków organicznych (VOC), zgodnie z certyfikatem GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) – międzynarodowe stowarzyszenie ds. badania poziomu emisji wśród preparatów 
do podłóg, klejów i innych materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie.
This symbol is used to identify Mapei products which give off a low level of volatile organic compounds (VOC) as certified by 
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), an international organisation 
for controlling the level of emissions from products used for floors.

FIRMA MAPEI PROMUJE W SPOSÓB SZCZEGÓLNY ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY POPRZEZ 
UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMACH I ORGANIZACJACH ORAZ POPRZEZ 
OPRACOWYWANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ, KTÓRE 
PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA I NASZEGO ZDROWIA.
MAPEI CONCRETELY PROMOTES SUSTAINABILITY BY JOINING INTERNATIONAL PROGRAMMES AND 
ORGANISATIONS AND DEVELOPING TECHNOLOGICALLY-ADVANCED PRODUCTS AND SOLUTIONS WHICH 
CONTRIBUTE TO SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT AND OUR HEALTH.

Produkty MAPEI pomagają projektantom i wykonawcom w tworzeniu innowacyjnych projektów 
certyfikowanych na podstawie systemu LEED („The Leadership in Energy and Environmental Design”), 
przyznawanym zgodnie z wytycznymi amerykańskiej organizacji Green Building Council.
Mapei products help designers and contractors create innovative projects certified LEED “The Leadership in Energy and 
Environmental Design”, in compliance with the U.S. Green Building Council.

Technologia Low Dust firmy MAPEI umożliwia zmniejszenie emisji pyłu w fazach mieszania, pracy i nakładania 
produktów sproszkowanych o 90%, z korzyścią dla środowiska i zdrowia wykonawców.
Mapei’s Low Dust technology allows dust emissions during the mixing, working and application phases of powdered products 
to be reduced by 90%, with advantages for the environment and the health of floor layers.

Technologia FastTrack Ready firmy MAPEI obejmuje produkty, dzięki którym można zakończyć wszystkie 
prace znacznie szybciej niż w przypadku stosowania tradycyjnych produktów.
Mapei’s FastTrack Ready technology includes products that reduce the number of steps required to complete an installation, 
products that complete a job faster than traditional installation products. 

Technologia firmy MAPEI, oparta na stosowaniu specjalnych dodatków hydrofobizujących, która pozwala 
uzyskać powierzchnie wodoodporne, mniej brudzące się i odznaczające doskonałą trwałością.
Mapei technology based on the use of special hydrophobising additives, allows surfaces to be highly water repellent, less 
prone to attract dirt and have excellent durability.

Technologia ta zapobiega powstawaniu i rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju pleśni w wilgotnych warunkach.
This Mapel technology impedes the formation and proliferation of various types of mould in damp conditions. 

Lekkie kleje charakteryzują się małą gęstością i wyższą wydajnością w porównaniu z klejami tradycyjnymi.
Lightweight adhesives characterised by their low density and higher yield compared with traditional adhesives.

PRODUKTY I SYSTEMY MORSKIE MAPEI 
MAPEI MARINE PRODUCTS AND SYSTEMS
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