Produtos para LVT
Products for LVT

FOR

ÁREAS MOLHADAS
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NOSSA EQUIPE MAPEI ESTÁ
SEMPRE PRONTA A AJUDAR
Qual a vantagem de reformar meu banheiro com LVT ao invés de cerâmica?
R: O revestimento vinilico oferece uma obra limpa e rápida, sem a necessidade de quebrar ou aumentar a espessura. A Linha
4 LVT da MAPEI agora possibilita a instalação destes revestimentos no banheiro ou mesmo dentro do box, no piso ou paredes.
Posso instalar LVT na minha varanda?
R: Pode sim, indicamos o uso do Adesivo ULTRABOND ECO MS 4 LVT para manter o revestimento fixo, mesmo na
presença de agua e grandes variações de temperatura, também indicamos o uso do MAPECOAT 4 LVT para evitar o amarelamento devido a proteção que cria contra os raios UV´s e fornecendo uma superfície antiderrapante sem alterar a aparência do
revestimento (LVT).
Posso usar qualquer argamassa em áreas molhadas?
R: Não. É importante que a argamassa seja formulada especificamente para não perder resistência mesmo sujeita a imersão frequente em agua. Para áreas molhadas indicamos apenas o PLANEX HR MAXI.
			
			É obrigatório o uso do rejunte em áreas molhadas?
			
R: Não, o uso do rejunte é opcional. FLEXCOLOR 4 LVT transmite uma aparência
			
semelhante ao porcelanato de alto padrão. Além de ser aditivado com BIOBLOCK
			
e DROP EFFECT, que evitam a presença de mofo e facilita a limpeza.
				
		
Esta cola Ultrabond Eco MS 4 LVT possui solvente em sua 			
			
composição? Ela pontua para obra LEED?
			
R: O ULTRABOND ECO MS 4 LVT é totalmente livre de solventes e odores
agressivos, permitindo a instalação em áreas internas mesmo que fechadas e sem ventilação,
sem ser nocivo a saúde do instalador ou a ocupantes de local gerando pontuação para obras
			
LEED.

Único no Mundo:

Só a MAPEI oferece um
sistema completo para LVT
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Levando pisos vinílicos para áreas
molhadas .

O revestimento vinílico em placa e régua, mundialmente denominado “LVT” traz uma série de benefícios ao consumidor em relação os
revestimentos mais tradicionais, como conforto térmico e acústico,
instalação rápida e limpa, ótima estética e baixo impacto ambiental.
A Mapei sempre inovando, lança o sistema que leva esse revestimento a
mais ambientes, inclusive áreas molhadas e sujeitas a exposição de raios UV.
A linha 4LVT (para LVT) traz sistemas completos e confiáveis para
a instalação de LVT em áreas molhadas, desde argamassas especiais, adesivos hidro repelentes, rejuntes, e proteção antiderrapante.
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Flexcolor 4 LVT
Cerâmica antiga
Planiprep 4LVT

Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall
LVT
Ultrabond Eco MS 4 LVT
LVT com proteção Mapecoat 4 LVT
Planex HR Maxi
Eco Prim Grip
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Cerâmica antiga

ÁREAS MOLHADAS
PRODUTO ESPECIAL

INSTALAÇÃO
DE LVT EM PISOS
Planex HR Maxi
PRODUTO PARA LVT

Argamassa autonivelante resistente a umidade e de
secagem rápida
O Planex HR Maxi é indicado para regularizações sobre bases novas ou
existentes em áreas molhadas e ambientes externos, eliminando diferenças de
nível de 2 até 20 mm numa única demão.
O Planex HR Maxi é particularmente recomendado para uso em áreas onde é
necessária alta resistência a cargas estáticas e dinâmicas.
Graças à sua formulação especial e boa resistência a umidade, o Planex HR
Maxi pode ser utilizado para áreas molhadas, ambientes externos e com alto teor
de umidade residual.

PROPRIEDADES DO PRODUTO
• Resistente a umidade - perfeito para áreas molhadas, ambientes onde o piso é
lavado com água em abundância ou ambientes externos.
• Adequado para substratos que não estejam completamente secos.
• Indicado para bases com alto teor de umidade residual.
• Nivela ou regulariza desde 2mm até 20mm numa única demão.
• Transitável em apenas 3 horas, e aceita instalação de LVT em 24-72 horas
dependendo da espessura.
• Acabamento liso, não precisa lixar.
• Indicado sobre diversos tipos de bases, sempre com o primer adequado.

Embalagem: saco de 25 kg
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ÁREAS MOLHADAS
PRODUTO ESPECIAL

INSTALAÇÃO
DE LVT EM PISOS
Ultrabond Eco MS 4 LVT
PRODUTO PARA LVT

Adesivo a base de polímeros MS para a instalação
de vinílicos em placas e réguas (LVT).
Ultrabond Eco MS 4 LVT a base de polímeros MS leva a mais moderna
tecnologia em adesivos para a instalação de pisos vinílicos. 100% sólidos e
catalisado pela umidade do ar, Ultrabond Eco MS 4LVT é resistente em
contato constante com água, exposição solar e trânsito comercial pesado,
incluindo empilhadeiras, etc., é a escolha perfeita para a instalação de LVT
em áreas molhadas (box de chuveiro, cozinha, vestiário e etc.), áreas sujeitas
à exposição solar (sacada gourmet, lobby, hall de entrada) e áreas onde se
espera lavagem com água em abundância.

PROPRIEDADES DO PRODUTO
• Monocomponente.
• Uma vez curada, torna-se 100% hidro repelente.
• Perfeito para áreas molhas e sujeitas a exposição solar.
• Indicado para colagem sobre todas as bases comuns, inclusive cerâmica
existente.
• Isento de solventes e químicos agressivos.
• Indicado para colagem em áreas de uso pesado, com trânsito de empilhadeiras,
etc..
• Alto rendimento.
• Vida útil de 1 ano, pode ser guardado e reutilizado.
• Inofensivo para saúde do instalador e usuário final.

Embalagem: baldes de 15 kg
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ÁREAS MOLHADAS
PRODUTO ESPECIAL

INSTALAÇÃO
DE LVT NA PAREDE
Planiprep 4 LVT
PRODUTOS PARA LVT

Argamasa em pasta pronta para uso, para
regularizar cerâmica e pedra existente antes da
aplicação de LVT.
Utilizado para regularizar bases de pedra e cerâmica em ambientes internos.
Preenche as juntas e elimina desníveis entre placas deixando um acabamento
fino e liso, adequado para a rápida instalação de revestimentos vinílicos (LVT)
em régua e placa em apenas 2 horas.

PROPRIEDADES DO PRODUTO
• Pronto para usar.
• Muito fácil de aplicar.
• Secagem rápida.
• Acabamento liso.
• Baixíssimas emissões de COVs.
• Inofensivo para a saúde do instalador e do usuário final.
• Para LVT colado, use somente Ultrabond Eco MS 4 LVT ou
Ultrabond Eco 4 LVT Wall.

Embalagem: balde de 10 kg
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ÁREAS MOLHADAS
PRODUTO ESPECIAL

INSTALAÇÃO
DE LVT NA PAREDE
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
PRODUTO PARA LVT

Adesivo a base de polímeros MS para a instalação
de vinílicos em placas e réguas (LVT).
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall a base de polímeros MS leva a mais moderna
tecnologia em adesivos para a instalação de pisos vinílicos. 100% sólidos e
catalisado pela umidade do ar, Ultrabond Eco MS 4LVT Wall é resistente em
contato constante com água, exposição solar e trânsito comercial pesado,
incluindo empilhadeiras, etc., é a escolha perfeita para a instalação de LVT
em áreas molhas (box de chuveiro, cozinha, vestiário, etc.), áreas sujeitas
a exposição solar (sacada gourmet, lobby, hall de entrada) e áreas onde se
espera lavagem com água em abundância.

PROPRIEDADES DO PRODUTO
• Monocomponente.
• Uma vez curada, torna-se 100% hidrorepelente.
• Perfeito para áreas molhas e sujeitas a exposição solar.
• Indicado para colagem sobre todas as bases comuns, inclusive cerâmica
existente.
• Isento de solventes e químicos agressivos.
• Indicado para colagem em áreas de uso pesado, com trânsito de empilhadeiras,
etc..
• Alto rendimento.
• Consistência especial para facilitar espalhamento na vertical.
• Vida útil de 1 ano, pode ser guardado e reutilizado.
• Inofensivo para saúde do instalador e usuário final.

Embalagem: baldes de 7 kg
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ÁREAS MOLHADAS
PRODUTO ESPECIAL

REJUNTE ESPECIAL PARA EFEITOS
E ACABAMENTO
Flexcolor 4 LVT
PRODUTO PARA LVT

Rejunte especial para LVT.

FLEXCOLOR 4 LVT permite que você dê um toque pessoal ao revestimento
vinílico em placa ou régua. Por exemplo, pode ser usada para criar um
efeito semelhante ao convés de um navio em pisos com design de madeira.
Alternativamente, pode ser usada para formar juntas entre revestimentos
individuais com design de pedra ou cerâmica. Os efeitos obtidos costumam ser
muito surpreendentes.

PROPRIEDADSES DO PRODUTO
• Para juntas de rejunte de 2 a 5 mm.
• Hidrofóbica.
• Resistente a mofo.
• Fácil de aplicar, retirar e limpar da superfície do vinílico.
• Acabamento liso.
• Sem solventes.
• Baixíssima emissão de COVs.
• Inofensivo para a saúde do instalador e do usuário final.
FLEXCOLOR 4 LVT esta disponivel EM SEIS CORES:
112 CINZA MÉDIO

130 JASMINE

114 CARVÃO

134 SEDA

120 PRETO

146 MARROM RICO

Devido aos processos de impressão envolvidos, as cores a seguir devem ser usadas
como meramente indicativas das tonalidades do produto real.

Embalagem: balde da 5 kg
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ÁREAS MOLHADAS
PRODUTO ESPECIAL

SELADOR ANTIDERRAPANTE
E PROTETOR DE RAIOS UV
Mapecoat 4 LVT
PRODUTO PARA LVT

Selador bicomponente alifático, antiderrapante
em dispersão aquosa.

Acabamento transparente opaco protetor (brilho 10) para pisos e revestimentos
de parede de LVT. Proporciona um acabamento antiderrapante com alta
resistência ao desgaste em ambientes residenciais e comerciais, incluindo as
áreas destinadas ao uso comercial pesado. Quando usado em combinação com
o ULTRABOND ECO MS 4 LVT (ou a versão tixotrópica ULTRABOND
MS 4 LVT/WALL), juntamente aos produtos indicados para preparo base e
rejuntamento, forma um sistema completo e seguro para instalação de LVT em
ambientes molhados, incluindo paredes e pisos em boxes.

PROPRIEDADSES DO PRODUTO
• Alta resistência à abrasão e riscos.
• Resistente aos raios ultravioleta; não amarela.
• Protege os pisos de LVT de raios ultravioleta.
• Veda juntas em revestimentos de piso e parede de LVT que sofram
respingos ou precisem ser limpos com frequência.
• Resistente a determinados produtos químicos agressivos.
• Inodoro.
• Fácil aplicação.
• Sem solventes.
• EMICODE EC1 (emissão muito baixa).
• Inofensivo para instaladores de piso e usuários finais.

Embalagem: kit de 1,2 kg (A + B)
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