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Jednym z ważniejszych celów współczesnego świata jest stworzenie 
idealnych warunków dla dobrego samopoczucia i komfortu życia 
człowieka. Architekci prześcigają się w proponowaniu coraz bardziej 
zaawansowanych projektów mających na celu zapewnienie spokoju, 
relaksu i skupienia. Wzbudzanie pozytywnych emocji i możliwość 
wyciszenia są jeszcze bardziej istotne w strefach, które ze względu 
na swoje przeznaczenie przyjmują trudne zadanie zredukowania 
poziomu hałasu i stworzenie przytulnej atmosfery. 
Od dawna firma MAPEI zgłębia te zagadnienia w swoich 
programach badawczych, co zaowocowało opracowaniem 
systemu MAPEFLOOR COMFORT – bezspoinowych posadzek, 
które zapewniają stopom maksymalny komfort oraz tłumią hałas.
Dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej oraz łatwe w montażu 
mogą być stosowane zarówno na istniejących już posadzkach 
wewnątrz budynków, jak i w nowym budownictwie. 

Creating the right state of wellbeing is one of the aims of a 
contemporary lifestyle and designers are meeting the challenge by 
proposing state-of-the-art solutions that have the capacity to promote 
serenity, tranquillity and concentration. Conveying a constant feeling 
of serenity and positivity is even more important in those rooms and 
areas which, for their very nature, have the arduous task of reducing 
noise levels and creating a more welcome feeling.
For a number of years MAPEI has been studying these themes 
through specific research programmes, resulting in the new 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM, a flooring concept dedicated 
to the creation of seamless flooring characterised by an extremely 
high level of comfort underfoot that also helps reduce noise levels.
Available in a wide variety of colours, this quick and easy-to-
install system may be used to make floors either in existing or 
new buildings.



Doskonałe estetyczne wykończenie oraz właściwości 
dźwiękochłonne systemu MAPEFLOOR COMFORT wraz z jego 
trwałością oraz łatwością czyszczenia sprawiają, że jest on 
idealnym wyborem przy wykonywaniu posadzek w biurach, 
sklepach, szkołach, żłobkach, SPA, przychodniach, centrach 
rehabilitacyjnych, bibliotekach i na innych wielofunkcyjnych 
powierzchniach. Ze względu na powszechny w każdym rodzaju 
budynku problem hałasu system MAPEFLOOR COMFORT jest 
doceniany również w prywatnych przestrzeniach mieszkalnych.

The beautiful finish and excellent soundproofing properties of 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM, together with its durability and 
ease of cleaning, make this system the ideal choice for offices, 
shops, schools, infant schools, wellness centres, medical and 
rehabilitation centres, libraries and multi-functional spaces. 
However, since noise is an increasingly common problem in 
every type of building, MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM is also 
an appreciated solution for rooms and areas in domestic and 
private settings.
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ZAKRES 
STOSOWANIA
AREAS OF USE

• PRZEDSZKOLA
• SZKOŁY
• CENTRA SPA
• SIŁOWNIE
• MIESZKANIA
•  OŚRODKI OPIEKUŃCZE
• BIURA
• SKLEPY
• BIBLIOTEKI
•  SALE KONFERENCYJNE
• POCZEKALNIE
•  GABINETY LEKARSKIE
• PRACOWNIE
• ŻŁOBKI
• MUZEA
• SZPITALE
•  SALONY WYSTAWOWE

• INFANT SCHOOLS
• SCHOOLS
• WELLNESS CENTRES
• GYMNASIUMS
• APARTMENTS
• CARE HOMES
• OFFICES
• SHOPS
• LIBRARIES
• AUDITORIUMS
• WAITING ROOMS
•  DOCTORS’ SURGERIES
• PRIVATE STUDIOS
• NURSERIES
• MUSEUMS 
• HOSPITALS
• SHOWROOMS
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SKUTECZNE  
OGRANICZENIE 
TRANSMISJI 
HAŁASU 

GOOD REDUCTION 
IN THE 
TRANSMISSION 
OF NOISE

EFEKTYWNE 
TŁUMIENIE
ODGŁOSU 
KROKÓW

GOOD LEVEL OF 
SOUNDPROOFING 
AGAINST NOISE FROM 
FOOTSTEPS

DOSKONAŁY 
KOMFORT 
DLA STÓP

EXCELLENT 
LEVEL OF 
COMFORT 
UNDERFOOT
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ZALETY
ADVANTAGES

Wszystkie produkty  
wchodzące w skład systemu  
MAPEFLOOR COMFORT tworzą 
niezwykle skuteczne  
i niezawodne rozwiązanie.

All products used in the 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM 
are characterised by a series of 
properties that make this such a 
particularly effective, reliable and 
advantageous solution.
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GŁADKI  
I ELASTYCZNY

SMOOTH AND 
ELASTIC

ATRAKCYJNE 
WYKOŃCZENIE

HIGHLY 
ATTRACTIVE 
PATTERNS AND 
FINISHES

BRAK DYLATACJI,  
Z WYJĄTKIEM  
WYSTĘPUJĄCYCH  
W PODŁOŻU

NO JOINTS
(APART FROM 
EXPANSION JOINTS IN 
THE SUBSTRATE)

NISKA EMISJA  
LOTNYCH ZWIĄZKÓW  
ORGANICZNYCH 
WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

LOW VOC EMISSIONS 
IN INTERNAL 
ENVIRONMENTS

ŁATWY  
W CZYSZCZENIU  
I PIELĘGNACJI

EASY TO CLEAN 
AND MAINTAIN

ODPORNY  
NA DZIAŁANIE  
PROMIENI UV 

RESISTANT 
TO UV RAYS
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HARMONIJNY
HARMONIC

BRAK DYLATACJI,  
Z WYJĄTKIEM  
WYSTĘPUJĄCYCH  
W PODŁOŻU

NO JOINTS
(APART FROM 
EXPANSION JOINTS 
IN THE SUBSTRATE)

Harmonijne wykończenie posadzek wykonanych z zastosowaniem systemu 
MAPEFLOOR COMFORT to punkt odniesienia dla współczesnej architektury wnętrz. 
Rozwiązanie jest doceniane szczególnie za niezakłóconą ciągłość powierzchni – bez 
złączy, przerw i spoin. Dostępna szeroka gama kolorystyczna pozwala uwydatnić 
piękno wyposażenia wnętrza urządzonego w dowolnym stylu.

The harmonious pattern and finish of flooring made with MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM 
is a reference point for contemporary internal architecture. A feature that is particularly 
appreciated is the seamless effect it creates to form surfaces with no joints, gaps or 
grouts. The vast range of colours on offer means that any type of furniture or choice in 
style will be enhanced to the full.

ATRAKCYJNE 
WYKOŃCZENIE

HIGHLY 
ATTRACTIVE 
PATTERNS 
AND FINISHES
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CICHY
SILENT

SKUTECZNE  
OGRANICZENIE 
TRANSMISJI 
HAŁASU 
GOOD REDUCTION 
IN THE 
TRANSMISSION 
OF NOISE

EFEKTYWNE 
TŁUMIENIE
ODGŁOSU 
KROKÓW
GOOD LEVEL 
OF SOUNDPROOFING 
AGAINST NOISE FROM 
FOOTSTEPS

Parametry systemu MAPEFLOOR COMFORT odgrywają zasadniczą rolę przy skutecznym 
tłumieniu odgłosu kroków, co przyczynia się do stworzenia najbardziej korzystnych 
warunków w bibliotekach, salach uniwersyteckich, instytutach badawczych,  
gdzie cisza i możliwość skupienia są najistotniejszą wartością.

The distinctive characteristics of MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM play an active part in 
eliminating noise from footsteps and create the most favourable, liveable conditions in 
areas such as libraries, universities and research institutes, where silence and the ability 
to concentrate are particularly important.
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WYGODNY
COMFORTABLE

NISKA EMISJA  
LOTNYCH ZWIĄZKÓW  
ORGANICZNYCH 
WEWNĄTRZ  
POMIESZCZEŃ

LOW VOC 
EMISSIONS 
IN INTERNAL 
ENVIRONMENTS

ŁATWY  
W CZYSZCZENIU  
I PIELĘGNACJI 
EASY TO CLEAN 
AND MAINTAIN

Założenia systemu MAPEFLOOR COMFORT w pełni wpisują się w filozofię MAPEI 
ukierunkowaną na dostarczanie wyłącznie bezpiecznych rozwiązań dla człowieka  
i środowiska: od produktów o niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC)  
po systemy łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu. Wysoka jakość MAPEFLOOR COMFORT 
ułatwia długotrwałe zachowanie estetycznego wyglądu powierzchni i utrzymanie 
najwyższego stopnia higieny. Dzięki temu służy poprawie samopoczucia użytkowników.

The MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM is a prime example of the MAPEI philosophy which 
aims at proposing completely safe solutions for mankind and the environment: from low 
emissions of VOC to ease of cleaning. Quality choices that promote wellbeing and which 
also make it easier to maintain the beauty and hygiene of flooring over the years.
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DOSKONAŁY 
KOMFORT 
DLA STÓP

EXCELLENT 
LEVEL OF 
COMFORT 
UNDERFOOT

GŁADKI  
I ELASTYCZNY

SMOOTH AND 
ELASTIC

BEZPIECZNY
SAFE

System MAPEFLOOR COMFORT nadaje powierzchni wysoki stopień elastyczności, 
nawet w przypadku stref o częstym i intensywnym obciążeniu ruchem pieszym, takich 
jak przedszkola i centra rekreacyjne dla dzieci. Posadzka kompensuje naprężenia 
powstałe w wyniku obciążeń stopami, sprzyja zdrowiu kończyn dolnych i chroni dzieci 
przed urazami i obtarciami skóry podczas zabaw i aktywności sportowych.

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM gives surfaces an ideal degree of elasticity, even 
in areas with frequent, intense foot traffic, such as infant schools and play centres. 
The flooring absorbs the pressure from each step to help protect the lower limbs 
and helps prevent babies and children scratching or grazing their skin when playing 
or carrying out physical exercise.
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Łącząc w sobie wytrzymałość i elastyczność z atrakcyjnym wykończeniem, system 
MAPEFLOOR COMFORT jest idealnym rozwiązaniem do gabinetów, pracowni, recepcji 
oraz sal konferencyjnych, gdzie oprócz funkcjonalności stawia się na elegancję. 
MAPEFLOOR COMFORT pozwala uwydatnić unikalny charakter każdego wnętrza.

By offering strength and elasticity combined with an attractive, high quality finish, 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM is the ideal solution for professional studios, receptions 
and auditoriums, where a combination of functionality and elegance are a must. 
Flooring with the ability to make a statement of any setting.

ATRAKCYJNE 
WYKOŃCZENIE

HIGHLY 
ATTRACTIVE 
PATTERNS AND 
FINISHES

ODPORNY  
NA DZIAŁANIE  
PROMIENI UV

RESISTANT
TO UV RAYS

FUNKCJONALNY
FUNCTIONAL
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PRIMER SN + piasek QUARZO 0,5
PRIMER SN + broadcast with QUARTZ 0.5

Samopoziomująca, poliuretanowa, alifatyczna powłoka MAPEFLOOR PU 461
Self-levelling polyurethane aliphatic coating MAPEFLOOR PU 461

Transparentna, alifatyczna, poliuretanowa powłoka wykończeniowa MAPEFLOOR FINISH 58 W
Transparent aliphatic polyurethane top-coat MAPEFLOOR FINISH 58 W

2 mm

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL

1

2

3

4

2 mm

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR

1

2

3

4

Podłoże
Substrate

PRIMER SN + piasek QUARZO 0,5
PRIMER SN + broadcast with QUARTZ 0.5

Samopoziomująca, poliuretanowa, aromatyczna powłoka MAPEFLOOR PU 460
Self-levelling polyurethane aromatic coating MAPEFLOOR PU 460

Barwna, alifatyczna, poliuretanowa powłoka wykończeniowa MAPEFLOOR FINISH 58 W
Coloured aliphatic polyurethane top-coat MAPEFLOOR FINISH 58 W

PRODUKTY
PRODUCTS
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ELASTYCZNA, SAMOPOZIOMUJĄCA, POSADZKA NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH ODPORNA NA 
DZIAŁANIE PROMIENI UV, STOSOWANA W WARSTWIE 2 mm, W SEKTORZE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 
SELF-LEVELLING, ELASTIC, UV-RESISTANT, POLYURETHANE RESIN-BASED COATING SYSTEM, FOR FLOOR 
IN CIVIL ENVIRONMENTS; TOTAL THICKNESS 2 mm

Podłoże
Substrate
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6 mm
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Podłoże
Substrate

Warstwa szpachlowa maty wykonana z MAPEFLOOR PORE FILLER
Skim-coat of the rubber mat with MAPEFLOOR PORE FILLER

Samopoziomująca, poliuretanowa, aromatyczna powłoka MAPEFLOOR PU 460
Self-levelling polyurethane aromatic coating MAPEFLOOR PU 460

Barwna, alifatyczna, poliuretanowa powłoka wykończeniowa MAPEFLOOR FINISH 58 W
Coloured aliphatic polyurethane top-coat MAPEFLOOR FINISH 58 W

Gumowa mata MAPECOMFORT
Rubber mat MAPECOMFORT

1

2

3

4

5

6

1

2

5

3

6

4

Podłoże
Substrate

Warstwa kleju MAPEFLOOR PORE FILLER mocująca gumową matę MAPECOMFORT
Bonding of the rubber mat MAPECOMFORT with MAPEFLOOR PORE FILLER

Warstwa szpachlowa maty wykonana z MAPEFLOOR PORE FILLER
Skim-coat of the rubber mat with MAPEFLOOR PORE FILLER

Samopoziomująca, poliuretanowa, alifatyczna powłoka MAPEFLOOR PU 461
Self-levelling polyurethane aliphatic coating MAPEFLOOR PU 461

Transparentna, alifatyczna, poliuretanowa powłoka wykończeniowa MAPEFLOOR FINISH 58 W
Transparent aliphatic polyurethane top-coat MAPEFLOOR FINISH 58 W

Gumowa mata MAPECOMFORT
Rubber mat MAPECOMFORT

6 mm

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X
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ELASTYCZNA, SAMOPOZIOMUJĄCA, POSADZKA NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH ODPORNA NA 
DZIAŁANIE PROMIENI UV, STOSOWANA W WARSTWIE 6 mm, W SEKTORZE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
SELF-LEVELLING, ELASTIC, UV-RESISTANT, POLYURETHANE RESIN-BASED COATING SYSTEM, FOR FLOOR 
IN CIVIL ENVIRONMENTS; TOTAL THICKNESS 6 mm

Warstwa kleju MAPEFLOOR PORE FILLER mocująca gumową matę MAPECOMFORT
Bonding of the rubber mat MAPECOMFORT with MAPEFLOOR PORE FILLER
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PRODUKTY
PRODUCTS

PRIMER SN
• Dobre właściwości gruntujące podłoża różnego typu.
• Łatwy w stosowaniu; może być również nakładany na podłoża umiarkowanie wilgotne.
• Doskonałe właściwości wypełniające pory w podłożach; gwarantuje skuteczne uszczelnienie mikroporów. 
•  Po odpowiednim przygotowaniu może być stosowany również jako warstwa szpachlowa i wyrównująca 

powierzchnię podczas prac przygotowawczych podłoża.

• Good impregnation capacity on various types of substrates.
• Easy to apply; may be used to great effect even on moderately damp substrates.
• Excellent filler for absorbent substrates; guarantees excellent sealing of micro-pores.
• When prepared appropriately it may be used to smooth over and even out surfaces during substrate preparation work.

QUARZO 0,5
•  Podwójne zastosowanie: podczas gruntowania jako dodatek do PRIMER SN w celu wyrównania grubości 

warstwy oraz jako wierzchnia warstwa zasypowa w celu zwiększenia przyczepności powłoki nakładanej  
w następnej kolejności.

•  Dual purpose: may be added to PRIMER SN to guarantee the layer has an even thickness during application and for 
broadcasting surfaces to ensure good adhesion of the next layer of coating.

MAPEFLOOR PORE FILLER
• Podwójne zastosowanie: klej oraz wypełniacz porów maty MAPECOMFORT.
• Łatwa aplikacja: pacą zębatą (jako klej) i pacą gładką (jako warstwa szpachlowa).
• Wysoka przyczepność. 
•  Brak skurczu podczas utwardzania, końcowa elastyczność zgodna z poziomem odkształcalności 

systemów MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X i MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X.

• Two functions with a single product: adhesive and filler for MAPECOMFORT mat.
• Easy to apply; use a notched trowel when applied as adhesive or a smooth trowel when used as scratch coat.
• High adhesion strength.
•  No shrinkage during hardening and final elasticity compatible with the deformability rates of MAPEFLOOR COMFORT 

SYSTEM AR/X and MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X systems.

MAPECOMFORT
•  Zapewnia posadzkom wykończonym w systemie MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X oraz MAPEFLOOR 

COMFORT SYSTEM AL/X doskonały komfort dla stóp. 
• Zastosowanie maty gwarantuje skuteczną izolację akustyczną i redukcję transmisji hałasu.

•  Gives MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X and MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X flooring a high level of 
comfort underfoot.

• The use of this products leads to good noise reduction and a reduction in the transmission of noise.
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MAPEFLOOR PU 461
•  Powłoka wytrzymała na obciążenie ruchem pieszym oraz odporna na czynniki chemiczne o średnim 

stopniu agresywności.
•  Stosowana w połączeniu z matą z granulatu gumowego MAPECOMFORT nadaje posadzkom wysokie 

poczucie komfortu dla stóp, izolację akustyczną i redukcję transmisji hałasu.
• Niska emisja lotnych związków organicznych (VOC) oraz odporność na działanie promieni UV.
• Łatwa w aplikacji jako masa samopoziomująca.
• Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej.
•  Można stosować w połączeniu z kolorowymi płatkami w celu uzyskania specjalnych efektów 

kolorystycznych na powierzchni posadzki.

• Resistant to foot traffic and slightly aggressive chemicals.
•  When used in combination with MAPECOMFORT granulated rubber mat, floors are characterised by their high level 

of comfort underfoot, good noise reduction properties and less noise transmission.
• Low emission of VOC and resistant to UV light.
• Easy to apply when used as a self-levelling compound.
• Available in a wide range of colours.
•  May be used in combination with coloured chips and flakes to create an infinite variety of patterns and surface 

finishes.

MAPEFLOOR FINISH 58 W
• Wysoka odporność na zużycie i zarysowania.
•  Ograniczone przyciąganie brudu i łatwość cyklicznych zabiegów czyszczących i utrzymania posadzki  

w dobrym stanie. 
• Odporna na działanie promieni UV, nie żółknie.
•  Bezzapachowa, dostępna w wersji transparentnej, może być stosowana w pomieszczeniach zamkniętych  

(z MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL i MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X) i w wersji barwnej  
(z MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR i MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X).

• High resistance to wear and scratches.
• Combats dirt pick-up and makes routing cleaning and maintenance operations of the coating easier.
• Resistant to UV light and does not yellow.
• Odourless; may be used in closed environments.
• Available in a transparent version (for MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL and MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X) 

and in various colours (for MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR and MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X).

MAPEFLOOR PU 460
•  Powłoka wytrzymała na obciążenie ruchem pieszym oraz odporna na czynniki chemiczne o średnim 

stopniu agresywności. 
•  Stosowana w połączeniu z matą z granulatu gumowego MAPECOMFORT nadaje posadzkom wysokie 

poczucie komfortu dla stóp, izolację akustyczną i redukcję transmisji hałasu. 
• Niska emisja lotnych związków organicznych (VOC).
• Łatwa w aplikacji jako masa samopoziomująca.
• Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej.

• Resistant to foot traffic and slightly aggressive chemicals.
•  When used in combination with MAPECOMFORT granulated rubber mat, floors are characterised by their high level 

of comfort underfoot, good noise reduction properties and less noise transmission.
• Low emission of VOC.
• Easy to apply when used as a self-levelling compound.
• Available in a wide range of colours.



LEED V4: CERTYFIKACJA DLA ZIELONEGO BUDOWNICTWA
Analiza aktualnych kryteriów projektowania i konstruowania ukazuje jako priorytet ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają dodatkowo, iż świat budownictwa zwraca uwagę na ekologicznie zrównoważone produkty o małym wpływie na 
środowisko, niskiej emisji VOC, zweryfikowanych parametrach i opatrzone klarownymi danymi. Również dlatego, że odpowiednie materiały budowlane uprawniają 
do poddania inwestycji renomowanym certyfikacjom. Jednym z najważniejszych systemów oceny na świecie jest z całą pewnością LEED. W październiku 2016 roku 
amerykańska organizacja Green Building Council, propagując projektowanie i realizowanie ekologicznie zrównoważonych inwestycji, wprowadziła nową, ważną 
na całym świecie wersję tej certyfikacji: LEED V4. Firma MAPEI uznaje istotę odpowiedzialnego i zrównoważonego budownictwa, dlatego opracowuje produkty 
chroniące zarówno środowisko naturalne, jak i ludzkie zdrowie. Do grupy tych wyrobów można zaliczyć System MAPECOMFORT, który dzięki swoim parametrom 
przyczynia się do uzyskania punktów w wydaniu V4 certyfikacji LEED.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU
W procesie ochrony naszej planety Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD – Environmental Product Declaration) są szczególnie istotnym świadectwem, który 
dokumentuje wpływ produktów na środowisko podczas całego cyklu ich życia. Deklaracje EDP są przygotowywane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 
14025 oraz EN15804 są zatwierdzane przez niezależne instytucje. Nowe wydanie certyfikacji LEED nagradza w kategorii „Jawność i optymalizacja produktów 
budowlanych” dodatkowo te produkty, dla których została wystawiona właśnie dokumentacja EDP. W przypadku MAPEFLOOR COMFORT Stowarzyszenie FEICA 
(Europejskie Stowarzyszenie Producentów Klejów i Uszczelniaczy) wydało deklaracje EDP dla wszystkich składników systemu. Struktura dokumentacji opiera się na 
składzie chemicznym produktów i zawiera wszystkie składowe biorące udział w poszczególnych etapach powstawania formuły oraz aplikacji. 
 
LEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA
Ochrona ostatecznych użytkowników, czyli mieszkańców budynku, zawiera się również w gwarancji dobrej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Materiały 
budowlane w znacznym stopniu wypływają na ten parametr, dlatego formuły produktów MAPEI zapewniają niski poziom emisji lotnych związków organicznych (VOC). 
Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu MAPEFLOOR COMFORT spełniają wymagania punktu „Materiałów o niskiej emisji” certyfikacji LEED V4, zarówno 
pod kątem poziomu emisji VOC (mierzonego zgodnie z normą ISO 16000 w komorach środowiskowych laboratoriów badawczo-rozwojowych MAPEI), jak i zawartości 
tych związków, zgodnie z przepisami amerykańskiej agencji ds. zanieczyszczenia powietrza SCAQMD Rule 11668 oraz Rule 1113.

LEED V4: CERTIFICATION FOR THE GREEN BUILDING INDUSTRY
Nowadays, designing and constructing buildings that have a limited impact on the environment is an increasingly important priority.
Climate change has also led to the building industry showing greater interest in eco-sustainable products, that is, products with a low impact on the environment and with 
low VOC emissions, and a demand for more transparent, clear information and verified performance characteristics.
This is also because, having the right materials, means you are in a position to certify your building work.
One of the most important certification regimes at a global level is the LEED protocol. In October 2016, the USGBC released a new version of their protocol covering the 
design and construction of eco-sustainable buildings, which is valid all around the world: LEED V4.
Mapei firmly believes that building responsibly according to eco-sustainable principles is extremely important, which is why they have developed products that help 
safeguard both the environment and people. MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM is undoubtedly one of these products and, thanks to its characteristics.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS
As far as protecting our planet is concerned, a particularly important feature of building materials are EPD’s (Environmental Product Declarations), documents which indicate 
the effect products have on the environment over their entire life cycle. EPD’s are written in compliance with international standards, such as ISO 14025 and EN 15804, 
and are certified by independent bodies.The new LEED V4 protocol grants awards to products covered by an EDP in the “Building Product Disclosure and Optimization - 
Environmental Product Declarations” credit section.
All the materials in the MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM are covered by “model EPD’s”, issued by FEICA (the European Adhesives and Sealants Association): 
these EPD’s are structured according to chemical composition and cover all products that fall within a certain range of formulations and applications.

A BETTER AIR QUALITY
Safeguarding the end user, that is, the actual inhabitants of buildings, means guaranteeing a high level of quality for the air we breathe in our homes. Building products have 
a significant effect on the quality of indoor air, which is why Mapei has developed products with very low emission levels of volatile organic compounds.
All the products that make up the MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM comply with the “Low Emitting Materials” credit for both VOC emissions, having been evaluated 
according to ISO 16000 in the environmental simulation chambers in our R&D laboratories, and for their VOC content, in compliance with the American regulations 
SCAQMD Rule 11668 and Rule 1113.
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