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ADESIVOS • SELANTES • PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Sistema rápido de baixos COVs e alto desempenho para
instalação de manta vinílica em ambientes hospitalares

AMBIENTES CLÍNICOS
Nos Locais de uso médico, são necessárias
garantias de segurança para os pacientes e para
a equipe médica. A Mapei dispõe de uma linha
de produtos Certiﬁcados EMICODE EC1 para a
instalação de qualquer tipo de resiliente para
pisos e paredes.
Ao realizar uma obra, usando produtos químicos
orgânicos, existe a possibilidade de emissão de
compostos orgânicos voláteis que poluem o
ambiente em questão e oferecem um alto risco
para a saúde e bem-estar dos pacientes e da
equipe médica. Com forte compromisso com a
preservação do meio ambiente e da qualidade
de vida, a MAPEI desenvolveu uma linha de
produtos à base de água como alternativa para
aqueles
com
base
de
solvente.
Tais
desenvolvimentos signiﬁcam que o problema
da poluição doméstica derivado da utilização de
produtos químicos para pisos na indústria da
construção, pode ser abordado e resolvido.
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TOPCEM
• Aglomerante hidráulico para contrapisos de secagem
rápida (4 dias) e alta resistência a compressão (30 mpa).
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PRIMER G
• Primer acrílico e de uso geral para substratos absorventes
(concreto, contrapiso, etc).
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ULTRAPLAN ECO
• Argamassa de regularização autonivelante resistente
a cargas rolantes para espessuras de 2 à 10 mm.
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ULTRABOND ECO V4 SP FIBER
• Adesivo acrílico Premium, reforçado com ﬁbras para
pisos vinílicos em manta e em áreas de alto tráfego.
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Graças ao compromisso com a sustentabilidade,
hoje a Mapei é líder mundial no segmento com
mais de 180 produtos com pontuação LEED. Há
muitos anos, na década de 1970, a MAPEI
começou a introduzir produtos com um baixo
teor de solvente no mercado. O compromisso da
MAPEI foi reforçado por programas de pesquisa
para o desenvolvimento de produtos com baixa
emissão de compostos orgânicas voláteis (COVs),
para melhorar o bem-estar nos edifícios em que
são aplicados. Este programa levou ao
nascimento da linha de produtos MAPEI “ECO”.
Desde Outubro de 2005, esses produtos foram
certiﬁcados com os selos EC1 (Baixíssimo nível de
emissão de compostos orgânicos voláteis), e
desde Junho de 2010, EMICODE EC1 PLUS
(Baixíssimo nível de emissão de compostos
orgânicos voláteis-PLUS), ambas emitidas pelo
Instituo
Alemão
GEV
(Gemeinschaft
Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und BAUPRODUKTE eV), associação
para o controle das emissões em instalação de
revestimento, no qual a Mapei também faz parte.

MAPECONTACT 85
• Fita dupla face industrial para rodapé, perﬁs e
acessórios.

GARANTIA DE QUALIDADE
Esta linha inovadora levou a uma redução
considerável do nível de emissão de
compostos orgânicos voláteis, tanto na
imediata aplicação do adesivo quanto em
um período mais longo de tempo (28 dias).
O compromisso da MAPEI com a produção
de adesivos com um nível de baixa emissão
de COVs foi reconhecido com o prêmio de
“Proteção ambiental”, do Consórcio Nacional
Italiano Interuniversitário - Química no
ambiente (INCA).
Pontuação LEED:
IEQ Crédito 3.2 Planejamento de IAQ
IEQ Crédito 4.1 Baixas emissões: adesivos e
selantes
IEQ Crédito 4.2 Baixas emissões: tintas e
acabamentos
IEQ Crédito 4.3 Baixas emissões materiais:
revestimentos

