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Wdrażanie dyrektyw unijnych, które regulują i nadzorują aspekty 
związane z bezpieczeństwem środowiska, zgodnie z dyrektywami 
HACCP (Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego  
w sprawie higieny środków spożywczych oraz krajowa Ustawa z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia), wiąże się 
z zaostrzeniem przepisów dotyczących higieny i zapewnieniem bardzo 
wysokich parametrów powłok stosowanych w przemyśle spożywczym.

Wymogi higieniczno-sanitarne, zawarte w przepisach dotyczących  
bezpieczeństwa żywności, określają właściwości materiałów stosowanych 
w strefach przetwarzania i pakowania produktów spożywczych. 
Poniżej przykłady stref objętych wspomnianymi przepisami:
• zakłady konserwacji żywności,
• zakłady przetwórstwa rybnego,
• rzeźnie,
• zakłady przetwórstwa mięsnego,
• wytwórnie makaronu,
• smażalnie,
• cukrownie,
• zakłady przemysłu winiarskiego,
• wytwórnie napojów (np. piwa, soków owocowych, napojów gazowanych),
• zakłady butelkowania wody mineralnej,
• hurtownie spożywcze i zakłady przemysłu opakowaniowego,
• chłodnie.

Zakład browarniczy  
w Rydze – Łotwa



Mapefloor System to kompletna linia 
epoksydowych i poliuretanowo-cementowych 
produktów zawierająca preparaty opracowane 
specjalnie dla przemysłu spożywczego, zgodne 
z obowiązującymi normami Unii Europejskiej 
dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa pomieszczeń, 
w których żywność jest przetwarzana i pakowana.

Mapefloor  to trwałe, praktyczne systemy, które 
– dzięki zawartości nowoczesnych materiałów na 
bazie żywicy – zapewniają szybką i bezpieczną 
aplikację oraz spełniają wszystkie wymogi niezbędne 
w przypadku posadzek przeznaczonych dla 
przemysłu spożywczego, takich jak:
• posadzki bezspoinowe o bardzo ograniczonej 

liczbie dylatacji, pozwalające uniknąć 
nagromadzenia brudu i bakterii;

• posadzki o wysokiej wytrzymałości na częsty 
kontakt z substancjami chemicznymi (kwasami, 
detergentami, krwią, mlekiem, winem itp.);

• posadzki łatwe do utrzymania w czystości  
i odporne na częste zabiegi czyszczące; 

• bezpieczne posadzki antypoślizgowe, 
zachowujące właściwości nawet w przypadku 
kontaktu z płynami; 

• posadzki odporne na naprężenia mechaniczne, 
ścieranie i obciążenia spowodowane przez wózki 
widłowe i paletowe;

• powierzchnie całkowicie nieprzepuszczalne  
dla płynów i olejów;

• powierzchnie odporne na częsty i intensywny 
szok termiczny.
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ZAKRES 
ZASTOSOWANIA

Zakład przetwórstwa mięsnego – Barbiano, Włochy
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Mleczarnia Minozzo – Włochy



BETON

POWŁOKA POLIURETANOWO-CEMENTOWA 

MAPEFLOOR CPU/TC

Mapefloor 
CPU/MF

Wielowarstwowa 
antypoślizgowa 
posadzka

TRZYSKŁADNIKOWA 
POLIURETANOWO-CEMENTOWA  
ZAPRAWA O WYSOKIEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ 
I ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ, 
STOSOWANA DO WYKONYWANIA 
POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH  
O GRUBOŚCI WARSTWY  
OD 3 DO 6 mm
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POWŁOKA POLIURETANOWO-CEMENTOWA

MAPEFLOOR CPU/MF

POWŁOKA POLIURETANOWO-CEMENTOWA + PIASEK KWARCOWY
MAPEFLOOR CPU/MF +

QUARTZ 0,5



Gładka 
samorozlewna
posadzka
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BETON

PREPARAT GRUNTUJĄCY+PIASEK KWARCOWY

PRIMER SN + QUARTZ 0,5

POWŁOKA POLIURETANOWO-CEMENTOWA

MAPEFLOOR CPU/MF

• Posadzki w przemyśle spożywczym;
• Posadzki w cukrowniach;
• Posadzki w rozlewniach wody mineralnej.

• Typ: zaprawa samopoziomująca i wielowarstwowa 
powłoka.

• Grubość warstwy: od 3 do 6 mm.
• Dostępne kolory: szary, zielony, beżowy, czerwony  

i ochra żółta (gama kolorystyczna Mapecolor CPU).
• Bezpieczeństwo w miejscach aplikacji: nadaje 

się do stosowania we wszystkich strefach (również 
mokrych), w tym w pomieszczeniach produkcyjnych.

• Odporność chemiczna: wysoka; odporna również 
na kwasy organiczne, taniny, kwas mlekowy, kwas 
oleinowy, cukry itp.

• Odporność na wstrząsy termiczne: do 70°C.
• Odporność na temperaturę: zakres temperatury 

dla powłoki o grubości 6 mm: od  -40°C do +70°C.
• Wytrzymałość mechaniczna: wysoka.
• Odporność na ścieranie: wysoka.

ZAKRES ZASTOSOWANIA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
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Mapefloor 
CPU/HD

TRZYSKŁADNIKOWA 
POLIURETANOWO-CEMENTOWA  
ZAPRAWA O WYSOKIEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ 
I ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ, 
DO WYKONYWANIA POSADZEK 
PRZEMYSŁOWYCH O GRUBOŚCI 
OD 6 DO 9 mm

• Posadzki narażone na intensywny ruch 
pojazdów i wózków widłowych; 

• Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych  
poddawane intensywnemu czyszczeniu, jak np. 
zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego; 

• Posadzki w mleczarniach;
• Posadzki w zakładach browarniczych, 

rozlewniach wina i innych zakładach 
butelkowania.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
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BETON

ZAPRAWA NA BAZIE CEMENTOWO-POLIURETANOWEJ

MAPEFLOOR CPU/HD

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

• Typ: zaprawa.
• Grubość warstwy: od 6 do 9 mm.
• Dostępne kolory: szary, zielony, beżowy, czerwony  

i ochra żółta (gama kolorystyczna Mapecolor CPU).
• Bezpieczeństwo w miejscach aplikacji: 

nadaje się do stosowania we wszystkich 
strefach przemysłu spożywczego, także  
w pomieszczeniach produkcyjnych.

• Odporność chemiczna: wysoka; odporny 
na większość substancji chemicznych, takich 
jak rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, 
tłuszcze, węglowodory i agresywne gazy.

• Odporność na wstrząsy termiczne:  
do +120°C w przypadku powłoki o grubości  
9 mm. 

• Odporność na temperaturę: zakres 
temperatury dla powłoki o grubości 9 mm:  
od -40°C do +120°C.

• Wytrzymałość mechaniczna: wysoka. 
Produkt nadaje się do posadzek narażonych  
na wysokie obciążenia.

• Odporność na ścieranie: wysoka.
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

• Typ: zaprawa.
• Grubość warstwy: od 6 do 9 mm.
• Dostępne kolory: szary, zielony, beżowy, 

czerwony i ochra żółta (gama kolorystyczna 
Mapecolor CPU).

• Bezpieczeństwo w miejscach aplikacji: 
nadaje się do stosowania we wszystkich 
strefach przemysłu spożywczego, także  
w pomieszczeniach produkcyjnych.

• Odporność chemiczna: wysoka; odporny 
na większość substancji chemicznych, takich  
jak rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, 
tłuszcze, węglowodory i agresywne gazy.

• Odporność na wstrząsy termiczne:  
do +120°C w przypadku powłoki o grubości 
9 mm. 

• Odporność na temperaturę: zakres 
temperatury dla powłoki o grubości 9 mm: 
od -40°C do +120°C

• Wytrzymałość mechaniczna: wysoka; 
produkt nadaje się do posadzek narażonych 
na wysokie obciążenia.

• Odporność na ścieranie: wysoka.
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Mapefloor 
CPU/RT

• Posadzki narażone na intensywny ruch 
pojazdów i wózków widłowych; 

• Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych  
poddawane intensywnemu czyszczeniu, jak np. 
zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego; 

• Posadzki w mleczarniach;
• Posadzki w zakładach browarniczych, 

rozlewniach wina i innych zakładach butelkowania.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

TRZYSKŁADNIKOWA 
POLIURETANOWO-CEMENTOWA, 
ŁATWA W APLIKACJI ZAPRAWA, 
O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 
MECHANICZNEJ I ODPORNOŚCI 
CHEMICZNEJ, DO WYKONYWANIA  
POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH  
O GRUBOŚCI OD 6 DO 9 mm
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Mapefloor 
System 91

EPOKSYDOWY SYSTEM  
DO WYKONYWANIA POSADZEK 
PRZEMYSŁOWYCH, 
SZCZEGÓLNIE POLECANY  
DO RENOWACJI  
STARYCH POSADZEK

• Posadzki narażone na intensywny ruch 
pojazdów i wózków widłowych;

• Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych  
poddawane intensywnemu czyszczeniu, jak np. 
zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego;

• Posadzki w mleczarniach;
• Posadzki w zakładach browarniczych, 

rozlewniach wina i innych zakładach butelkowania.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
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TRZYSKŁADNIKOWA ZAPRAWA

MAPEFLOOR EP19

PREPARAT GRUNTUJĄCY+ SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

PRIMER SN + MESH 320

DWUSKŁADNIKOWA EPOKSYDOWA POWŁOKA

MAPEFLOOR I 300 SL

SPOIWO EPOKSYDOWE + PIASEK KWARCOWY

MAPEFLOOR I 900 + QUARTZ 1,9

• Typ: zaprawa.
• Grubość warstwy:  

od 6 do 15 mm.
• Dostępne kolory: gama 

kolorystyczna Mapecolor 
Paste.

• Bezpieczeństwo  
w miejscach aplikacji: 
szczególnie polecany  

w przemyśle spożywczym, 
w pomieszczeniach 
produkcyjnych i magazynach.

• Odporność chemiczna: 
wysoka; odporny na większość  
substancji chemicznych, 
takich jak rozcieńczone 
kwasy, alkalia, detergenty, 
cukry, oleje mineralne.

• Wytrzymałość 
mechaniczna: wysoka; 
produkt nadaje się  
do posadzek narażonych  
na wysokie obciążenia.

• Odporność na ścieranie: 
wysoka.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
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BETON

PREPARAT GRUNTUJĄCY + PIASEK KWARCOWY

PRIMER SN + QUARTZ 0,5

POWŁOKA EPOKSYDOWA + BARWIONA PASTA + PIASEK KWARCOWY

MAPEFLOOR I 300 SL +
MAPECOLOR PASTE + QUARTZ 0,5

POWŁOKA EPOKSYDOWA + BARWIONA PASTA

MAPEFLOOR I 300 SL + 
MAPECOLOR PASTE

• Typ: wielowarstwowa 
powłoka.

• Grubość warstwy:  
od 3 do 3,5 mm.

• Dostępne kolory: gama 
kolorystyczna Mapecolor 
Paste.

• Bezpieczeństwo  
w miejscach aplikacji: 

szczególnie polecany  
w przemyśle spożywczym, 
w pomieszczeniach 
produkcyjnych i magazynach.

• Odporność chemiczna: 
wysoka; odporny na 
większość substancji 
chemicznych, takich jak 
rozcieńczone kwasy, alkalia, 

detergenty, cukry, oleje 
mineralne.

• Wytrzymałość 
mechaniczna: wysoka; 
produkt nadaje się  
do posadzek narażonych  
na wysokie obciążenia.

• Odporność na ścieranie: 
wysoka.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
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Mapefloor 
System 32

• Posadzki w strefach produkcyjnych przemysłu 
spożywczego, w zakładach przetwórstwa  
i magazynach;

• Posadzki w laboratoriach;
• Posadzki w pomieszczeniach sterylnych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

EPOKSYDOWY, 
WIELOWARSTWOWY 
SYSTEM DO WYKONYWANIA 
POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH 
NARAŻONYCH NA ŚREDNIE  
I DUŻE OBCIĄŻENIA
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Mapefloor CPU/COVE
Trzyskładnikowa poliuretanowo-
cementowa zaprawa do formowania 
cokołów i detali.

DODATKOWE 
ELEMENTY 
SYSTEMU

Mapefloor CPU/TC
Trzyskładnikowy cementowo-
poliuretanowy preparat do 
wykonywania powłok na ścianach oraz 
warstw zamykających w systemach 
posadzek przemysłowych.

Mapeflex PU45 FT
Jednoskładnikowy, szybkotwardniejący,  
tiksotropowy materiał do uszczelniania  
i łączenia, o wysokim module sprężystości, 
nadający się do pokrycia farbą.
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Mleczarnia  Minozzo – Włochy
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Mapefloor 
System

Mapefloor 
CPU/MF

Mapefloor 
CPU/HD

Mapefloor 
CPU/RT

Mapefloor 
System 91

Mapefloor 
System 32

MIEJSCA  
STOSOWANIA  
SYSTEMU  
MAPEFLOOR:



Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku złożenia wniosków o dodatkowe informacje, próby na placu budowy 
i dostarczenie innych rozwiązań dotyczących zastosowania i aplikacji systemu MAPEFLOOR SYSTEM w przemyśle 
spożywczym.

Zakłady 
konserwowania 

żywności
Cukrownie

Rozlewnie 
wody 

mineralnej

Zakłady  
narażone 
na ciężkie 
obciążenia 
wózków  

i pojazdów

Zakłady 
przetwórstwa 

rybnego  
i mięsnego

Mleczarnie
Zakłady 

butelkowania
Magazyny 

żywnościowe 
Laboratoria

Pomieszczenia 
sterylne
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Dokumentacja techniczna

Produkty MAPEI to produkty dla profesjonalistów. 

Szczegółowe informacje na temat produktów oraz 

technologii ich stosowania znajdują się w kartach  

technicznych na www.mapei.pl.

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


