ADESIVOS
SUSTENTÁVEIS
PARA INSTALAÇÃO
DE CARPETES.

Ultrabond®ECO 810

+15°C à
+35°C

CARPETE
MODULAR E LVT
AUTOPORTANTE

APLICADO
COM ROLO OU
DESEMPENADEIRA
DENTADA

INSTALAÇÃO
EM PISO

VANTAGENS:
 Ideal para aplicações de sistemas de instalação removíveis.
 Tack super forte - fixa o revestimento no lugar.
 Também pode ser utilizado para instalações
permanentes de revestimentos.
 Excelente resistência à migração de plastificantes (comuns em carpetes com base em
PVC ou Betume).

Adesivo acrílico transparente com tack
permanente de baixíssimas emissões de
COV’s, ideal para instalação de carpete
modular e LVT autoportante.

 Adesivo não inﬂamável e não nocivo para a
saúde do aplicador durante a instalação e
para os usuários do ambiente pós instalação.

®

Embalagens: baldes de 3,78 lt e 15,14 lt.
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Ultrabond®ECO 85

+15°C à
+35°C

CARPETES
TUFADOS EM MANTA

APLICADO COM A
ESPÁTULA MAPEI N°2

INSTALAÇÃO
EM PISO

VANTAGENS:
 Elevada e rápida pega inicial após apenas 10-15
minutos de espera.
 Tempo em aberto estendido, faciliando o ajuste das emendas de até 50 minutos.
 Aplicado apenas na base - facilita o trabalho
do instalador.

Adesivo à base de látex em dispersão
aquosa com forte aderência inicial para
carpete em manta.

 Adesivo não inﬂamável e não nocivo para a
saúde do aplicador durante a instalação e
para os usuários do ambiente pós instalação.
 Excelente aderência final - aprovado para uso
em ambientes de tráfego pesado, cadeiras
com rodízio, etc..
 Fácil de limpar das mãos, paredes ou do fio
do carpete em estado fresco.

®

Embalagem: balde de 15,14 lt.
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Ultrabond®ECO 185

+15°C à
+35°C

CARPETES
TUFADOS EM MANTA E
CARPETES AGULHADOS
EM PLACA E MANTA

APLICADO COM A
ESPÁTULA MAPEI N°2

INSTALAÇÃO EM
PISO E PAREDE

VANTAGENS:
 Rápida e forte aderência inicial.
 Tempo de espera quase nulo para carpetes tufados.
 Possibilita a instalação de carpetes tufados e
agulhados, inclusive na vertical, e locais de difícil instalação, como escadas.

Adesivo premium a base de látex em
dispersão aquosa com aderência imediata
para carpete em manta.

 Adesivo não inﬂamável e não nocivo para a
saúde do aplicador durante a instalação e
para os usuários do ambiente pós instalação.
 Ideal para carpetes agulhados em manta e
placa tipo "plain back".
 Excelente aderência final, ideal para área de
tráfego pesado, cadeiras com rodízio, etc..
 Fácil de limpar das mãos, paredes ou do fio
do carpete em estado fresco.

®

Embalagem: balde de 15,14 lt.
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Para garantir durabilidade e qualidade na
instalação do seu carpete, escolha as soluções MAPEI.
A MAPEI, de qualidade reconhecida mundialmente, é responsável em produzir sistemas Eco para instalação de carpetes,
incluindo adesivos específicos e certificados
que não são nocivos à saúde e não oferecem
riscos de incêndio.
Produtos e soluções que garantem maior
durabilidade, respeitam o meio ambiente, a
saúde dos instaladores e usuários das áreas
onde serão aplicados.

MAPEI Brasil Materiais de Construção LTDA
Avenida Paulista, 1636 • Cj 508
Bela Vista • São Paulo/SP
CEP 01310-200
Tel +55 11 3386-5151
www.mapei.com.br
info@mapei.com.br
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