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2.8

Bilhões de Euros de
faturamento em 2018

mais de

Principais Centros de
Pesquisa em 20 países

10.500

Novas fórmulas por ano
do Grupo MAPEI

mais de

Funcionários, dos quais 12% trabalham em Pesquisa &
Desenvolvimento

5.500

Menos toneladas de CO2
produzidas graças aos aditivos
MAPEI para moagem de cimento

mais de

Produtos para construção do Grupo MAPEI

mais de

Toneladas de CO2 compensada

83 90

Plantas nos 5 continentes,
em 35 países

mais de

Proﬁssionais dos setores
envolvidos em cursos de
formação MAPEI

Subsidiárias, incluindo
a matriz, em 56 países
diferentes

mais de

Clientes em todo o mundo

mais de

Toneladas de produtos enviadas
todos os dias

3

Mapei, produtos seguros
para o meio ambiente,
aplicadores e usuário final:
• resultado dos inovadores laboratórios de P & D do Grupo
• formulado com materiais reciclados e ultra-leves
• desenvolvido para reduzir o consumo de energia
• produzido por fábricas que respeitam o meio ambiente
• baixa emissão de substâncias de compostos orgânicos
voláteis (COV)

• certificado de acordo com os padrões oficiais

Soluções MAPEI
certificadas para projetos
eco-sustentáveis.
Por mais de 80 anos ajudamos a construir pequenos e grandes sonhos.
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Selos e Certificações

EMICODE EC1 PLUS - EMICODE EC1
EMICODE EC1R PLUS - EMICODE EC1R
Todos os produtos MAPEI ECO são certificados e rotulados como EMICODE EC1 e EMICODE EC1 PLUS “produtos com baixíssima emissão
de compostos orgânicos voláteis” em conformidade com as diretrizes emitidas pela GEV (um órgão alemão que monitora as emissões de
materiais de construção).

BLAUER ENGEL
O Blauer Engel difere de outros sistemas de classificação e avaliação porque não é dividido em classes diferentes, mas sim
uma classificação única: o produto cumpre ou não cumpre com a Blauer Engel. A etiqueta certifica que o produto tem baixo
nível de emissões de COVs e nenhuma substância perigosa.

Tecnologia MAPEI
A MAPEI desenvolveu o conceito de “Inovação Verde” e o aplicou a todos aqueles produtos que, além de atender ao protocolo LEED,
também possuem outras características para melhorar o conforto ambiental nas áreas onde são aplicados e garantir a saúde dos usuários.
Objetivos tecnológicos reais que você só encontrará em produtos MAPEI.

Tecnologia MAPEI
Os produtos MAPEI ajudam a desenvolver projetos eco-sustentáveis em conformidade com os mais importantes programas “GREEN” em
todo o mundo.

LEED V4
O LEED V4 é a mais recente versão do Leadership in Environmental and Energy Design, um protocolo americano que permite
que os edifícios sejam certificados como eco-sustentáveis de acordo com parâmetros e créditos descritos nos critérios de
construção verde mais amplamente adotados no mundo.
Emitido pelo GBC US, é obrigatório para todos os projetos LEED registrados após outubro de 2016.
Várias mudanças foram feitas na versão anterior: os produtos da MAPEI participam da obtenção de créditos importantes
graças às suas declarações ambientais do EPD (tipo III) e seus produtos com emissão muito baixa de COV.

GREEN BUILDING COUNCIL
Lançado no Brasil em 2007, o Green Building Council é uma organização não governamental que visa fomentar a indústria
de construção sustentável no Brasil, por meio de sua atuação junto ao governo e à sociedade civil, capacitação técnica de
profissionais, disseminação de informações, práticas e conhecimentos e promoção de processos de certificação. A Mapei
Brasil é membro do GBC Brasil e apoia as atividades da organização por estar engajada no mercado da construção
sustentável ofertando produtos responsáveis do ponto de vista sócio ambiental.
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PRIMERS

PRIMERS E PONTES DE ADERÊNCIA

Primer universal de uso geral para substratos
absorventes
Primer G

Primer universal para tratar bases absorventes (contrapiso cimentício, concreto,
gesso e etc), antes da aplicação de argamassas de regularização da linha Ultraplan.
Vantagens
•

Fácil de aplicar.

•

Diluído 1:3 ou 1:1 com água.

•

Aplicado em duas demãos.

•

Melhora a aderência e desempenho de argamassas de regularização
aplicados posteriormente.

•

Pode ser aplicado em paredes de gesso, melhorando a aderência de adesivos
para instalação de rodapés e revestimentos.
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Dados Técnicos
Tempo de secagem: 1 - 3 horas.
Armazenagem: 24 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de
baxíssima emissão.
Aplicação: rolo de lã, pincel ou
vassoura tipo gari.
Consumo: 0,100 - 0,200 kg/m²
conforme utilização.
Embalagem: baldes (5 e 10 kg).

PRIMERS

•1 •

Eco Prim Grip

• •

Outras camadas de
autonivelantes MAPEI

Revestimentos tipo VCT

Pimer em resinas epóxi
ou PU
Chapas de compensado,
OBS e compensado naval
Resíduo de adesivo não
solúvel em água

Granilite existente

Pedra natural

•

Cerâmica existente

•

Concreto não absorvente

Contrapiso absorvente

• • •

Primer G

Concreto absorvente

BASES

Parede

Pisos

Área externa

Certificação

Área interna

ONDE USAR

SELOS

•
•

•

•

•

•

•

•

•

1 - Quando usado como primer para o Planex HR Maxi.

Eco Prim Grip
Primer para criar ponte de aderência sobre
bases não porosas (cerâmica, pedra, granilite,
resíduo de cola preta, Planiseal VS Fast da
MAPEI), antes da aplicação de argamassas
de regularização da linha Ultraplan e
Planiprep. Aplicação em uma demão.

Dados Técnicos
Consistência: líquido cremoso.
Tempo de espera antes do nivelamento: 30
min.
Armazenagem: 24 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: rolo de lã e pincel.
Consumo: 0,200 - 0,300 kg/m².
Embalagem: balde (10 kg).
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PRIMERS

PRIMERS PARA CONTROLE DE UMIDADE E CONSOLIDANTES

Barreira de vapor epoxídica de cura
rápida e álcali resistente
Planiseal VS Fast

Primer epóxi para formação de barreira de vapor de umidade em pisos térreos e
sobre concreto verde. Resiste à umidade relativa de até 100% (ASTM 2170) e PH
14.
Vantagens
•

Solução rápida, reduz a taxa de transmissão de vapor de umidade em
apenas 4 horas após aplicação.

•

Baixo odor e baixíssimos COVs para aplicação em ambiente em uso.

•

Cria uma barreira de vapor durável mesmo em situações de alto teor de
transmissão de vapor de umidade.

•

Além de fornecer uma camada de barreira de vapor, o Planiseal VS Fast
consolida o contrapiso até 15mm.

8

Dados Técnicos
Tempo de espera entre
demãos: 4 - 6 horas.
Armazenagem: 24 meses em
local seco.
Aplicação: rolo de pelo curto ou
rodo de borracha.
Consumo: 28 - 30 m² por
conjunto (parte A + B).
Embalagem: balde A (7,95 l) e
balde B (3,41 l).

PRIMERS

•

•

•

•

•1

•

•

•

•

•

•

•

Granilite existente

•

Cerâmica
existente

Concreto verde*

Prosfas

Contrapiso
cimentício

•

Concreto

Triblock P

Pisos térreos

•

BASES

Pisos

Planiseal VS Fast

Área externa

ONDE USAR

Área interna

Classificação

SELOS

•1
•

•2

1 - Concreto verde é concreto novo com o mínimo de 7 dias de cura. Para obter informações adicionais, aconselha-se consultar a ficha técnica.
2 - Granilite existente deve ser devidamente preparado, consultar o departamento técnico.

Triblock P
Primer epóxi-cimentício tricomponente para
formação de barreira contra vapor de umidade
sobre superfícies não absorventes.

Prosfas
Endurecedor e consolidante de superfícies
com altíssima capacidade de absorção,
aumenta a resistência à abrasão e tração
de contrapisos fracos. Prosfas é a base de
silicato em dispersão aquosa e 100% isento
de solventes.

Dados Técnicos
Consistência: componente A e B líquido,
componente C pó.
Tempo de espera entre demãos: 4 - 6 horas.
Tempo de secagem para utilização: 4 - 6
horas.
Armazenagem: 12 meses nas embalagens
originais bem fechadas.
Aplicação: pincel ou rolo de pelo.
Consumo: 0,200 - 0,300 kg/m2 por demão para
barreira de umidade sobre bases não porosas.
Embalagem: balde (5 kg).

Dados Técnicos
Consistência: líquido.
Tempo de secagem: 72 horas.
Armazenagem: 24 meses.
Aplicação: pincel, rolo de pelo ou regador.
Consumo: 1 - 4 kg/m².
Embalagem: balde (5 e 25 kg).
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
ARGAMASSAS PARA CONTRAPISOS

Aglomerante hidráulico especial para
contrapisos de secagem rápida
Topcem

Aglomerante hidráulico especial para elaboração de contrapisos de secagem muito
rápida (4 dias) e de altíssima resistência à compressão ( ≥ 30 MPa).
Vantagens
•

Liberado para trânsito leve em 12 horas.

•

Permite instalação de pisos vinílicos ou madeira em 4 dias.

•

Altíssima resistência à compressão, ≥ 30 MPa conforme dosagem.
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Dados Técnicos
Trabalhabilidade: 60 min.
Consistência: pó.
Resistência:
4 dias: > 15 MPa.
7 dias: > 22 MPa.
28 dias: > 30 MPa.
Armazenagem: 12 meses em
local seco.
EMICODE: EC 1 R Plus - de baixíssima
emissão.
Consumo: 2,0 - 2,5 kg/m² por cm
de espessura.
Embalagem: saco (20 kg).

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
Após 4 dias

Cerâmica

Mármore ou
Granito

Madeira ou
Resiliente

Após 4 dias

Após 7 dias

Após 28 dias

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO/FLEXÃO*

Após 3 dias

TEMPO PARA INSTALAR

Após 24 horas

UMIDADE RESIDUAL

Topcem

<4%

<3%

<2%

24 horas

2 dias

4 dias

>15/4

>22/5

>30/6

Contrapiso Comum

>6%

>4%

>4%**

14 dias

28 dias**

7 - 10 dias / cm
espessura**

>3 MPa**

>7 MPa²**

>13 MPa**

Resistência mecânica (EN 13892) e umidade residual utilizando agregados secos com granulometria de 0 a 8 mm (160 kg); Topcem (160 kg); Água (11 kg) espessura de 6 cm.
* Resultados para contrapiso comum predosado.
** Os valores dependem das dosagens.

Planicrete
Aditivo a base de látex de borracha sintética
para melhorar as características de aderência
e a resistência mecânica de argamassas
cimentícias e para elaborar pontes de
aderência para contrapisos Topcem em
espessuras entre 15 e 35 mm.

Dados Técnicos
Consistência: líquido.
Consumo: 200 - 220 g/m² para elaboração de
ponte de aderência para contrapisos.
Armazenagem: 24 meses.
Embalagem: galão (10 kg).
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
ARGAMASSAS ESPATULADAS

Argamassa de preparo espatulada para
aplicações finas de secagem rápida
Planiprep SC

Prepara uma superfície forte e durável para praticamente qualquer aplicação de
revestimento.
Vantagens
•

Monocomponente: mistura somente com água.

•

Secagem e endurecimento muito rápido permitindo instalação de revestimento
em 30 - 60 minutos.

•

Mistura cremosa de consistência lisa e fácil aplicação.

•

Adere direto na cerâmica sem necessidade de primer.

•

Alto rendimento - até 22m² por demão.

•

Aplica em até 25mm de espessura para tampar buracos e realizar rampas.
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Dados Técnicos
Trabalhabilidade: 16 - 22 min.
Secagem: 30 - 60 min.
Armazenagem: 12 meses
quando armazenado na
embalagem original a 23°C em
local seco.
Aplicação: desempenadeira de
aço lisa.
Consumo: 22 m2 por demão em
espessura fina.
Embalagem: saco (4 kg).

Planiprep 4 LVT •

• • •

30-60 30-60 30-60
min min min

30 min

•

•

•

•

•

2
horas

1 hora

Após 28 dias

•1

Após 7 dias

•

RESISTÊNCIA Á
COMPRESSÃO

Após 1 dia

•

Pedestres

•

Madeira

•

Resilientes

Concreto

•

Cerâmica e pedras

Pisos aquecidos

•

Reboco de gesso

Contrapisos cimentícios

•

Reboco cimentício

Áreas internas
Paredes
Pisos

• • •

LIBERAÇÃO
PARA
TRÂNSITO

Aço e metais

0 - 25 mm

•

Planiprep SC

TEMPO DE
ESPERA ANTES
DA INSTALAÇÃO

SUBSTRATOS

Cerâmica, granilite e
pedra natural
Piso de madeira colado,
OSB, compensado naval

ONDE USAR

0 - 2 mm

ESPESSURA

1 - 20 mm

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO

>12 >16 N/ >20 N/
N/mm² mm² mm²

1 - Aderência melhorada com a prévia aplicação de Primer G.
2 - Aderência melhorada com a prévia aplicação de Eco Prim Grip.

Planiprep 4 LVT
Utilizado para regularizar bases de pedra
e cerâmica existentes em paredes de
ambientes internos em áreas molhadas.
Preenche as juntas e elimina desníveis entre
placas deixando um acabamento fino e liso.
Indicado para regularizar antes de instalar
pisos clicados ou LVT colado com Ultrabond
Eco MS LVT.

Dados Técnicos
Consistência: pó fino.
Tempo de espera antes da colagem: 2 horas.
Liberação (tráfego leve): aproximadamente 1
hora.
Armazenagem: 12 meses em local seco.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: desempenadeira de aço lisa.
Consumo: 0,8 - 1,0 kg/m².
Embalagem: balde (10 kg).
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
ARGAMASSAS AUTONIVELANTES

Argamassa autonivelante de secagem
rápida
Ultraplan Eco

Argamassa de regularização autonivelante de pega e secagem rápida para aplicações
em espessuras de 1 a 10 mm em única demão.
Vantagens
•

Transitável em apenas 3 horas, instalação de revestimentos em 12 horas.

•

Acabamento perfeito sem necessidade de lixamento.

•

Efetivamente elimina desníveis até 10 mm em uma única aplicação.

•

Elevada resistência à compressão (26 MPa).

•

Ideal para uso em áreas hospitalares ou outras sujeitas a tráfego de cargas
rolantes pesadas.

•

Alta produtividade, aplica até 1000 m²/dia.

CT

LEVELLING
COMPOUNDS

C25-F7
A2fl-s1
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EN 13813

Dados Técnicos
Trabalhabilidade: 20 - 30 min.
Relação de mistura: 5,6 litros de
água por saco.
Resistência à compressão:
1 dia: 12 N/mm².
3 dias: 17 N/mm².
7 dias: 20 N/mm².
28 dias: 26 N/mm².
Tempo de espera antes da
instalação de pisos resilientes:
12 horas.
Armazenagem: 12 meses em
local seco.
EMICODE: EC 1 R Plus - de baixíssima
emissão.
Aplicação: rodo nivelador, rodo
alisador e rolo fura bolha.
Consumo: 1,6 kg/m² por mm de
espessura.
Embalagem: saco (23 kg).

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO

•

•

•1

•

•1

•2

•

•

•1

•

•1

•2

12
12
24
horas horas horas
24
1-3
1-3
horas dias dias
3 - 24 1-3
1-3
horas dias dias

3 horas
3 horas

12 N/
mm²
20 N/
mm²

20 N/
mm²
27 N/
mm²

3 horas

•

•

Após 28 dias

•2

Após 7 dias

•1

RESISTÊNCIA Á
COMPRESSÃO

Após 1 dia

•

LIBERAÇÃO
PARA
TRÂNSITO

Pedestres

•1

Madeira

•

Resilientes

•

Cerâmica e pedra

Cerâmica, granilite e
pedra natural

•

Concreto

•

Planex HR Maxi

Pisos aquecidos

•

Ultraplan Maxi

Contrapisos
cimentícios

•

TEMPO DE ESPERA
ANTES
DA INSTALAÇÃO

SUBSTRATOS

Pisos

Áreas externas

3-40 mm

ONDE USAR

Áreas internas

Ultraplan Eco

2-20 mm

1-10 mm

ESPESSURA

26 N/
mm²
35 N/
mm²
30 N/
mm²

1 - Recomendamos aplicação de Primer G diluído em 1:3 ou 1:1 de água.
2 - Recomendamos a aplicação de Eco Prim Grip sem diluir sobre bases não porosas antes da aplicação de argamassas autonivelantes da MAPEI.

Ultraplan Maxi
Argamassa de regularização autonivelante de
pega e secagem rápida para aplicações em
espessuras de 3 a 40 mm numa única demão.
Dispensa lixamento após aplicação. Pode ser
aplicado sobre diversas bases sempre com o
primer adequado: veja Primer G e Eco Prim
Grip.

Dados Técnicos
Trabalhabilidade: 30 - 40 min.
Tempo de espera antes da colagem: 1 - 4 dias.
Tempo de pega inicial: 50 - 70 min.
Armazenagem: 12 meses em local seco.
EMICODE: EC 1 R Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: rodo nivelador, rodo alisador e rolo fura
bolha.
Consumo: 1,7 kg/m² por mm de espessura.
Embalagem: saco (25 kg).

LEVELLING
COMPOUNDS

C40-F7
A1fl

EN 13813

Planex HR Maxi
Argamassa autonivelante, indicado para
áreas molhadas, molháveis e ambientes
externos para aplicações de 2 até 20mm por
camada. Secagem rápida e alta resistência à
compressão (30 MPa em 28 dias).

Dados Técnicos
Trabalhabilidade: 45 - 60 min.
Tempo de espera antes da colagem: 24 horas
(72 horas p/ madeira).
Armazenagem: 12 meses em local seco.
EMICODE: EC 1 R Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: rodo nivelador, rodo alisador e rolo fura
bolha.
Consumo: 1,7 kg/m² por mm de espessura.
Embalagem: saco (25 kg).

LEVELLING
COMPOUNDS

C25-F6
A2FL-s1

EN 13813
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ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES

Ultrabond Eco 4 LVT

••

••

Ultrabond Eco MS 4 LVT WALL

••

••

••

•

(pag. 19, 33, 37)

(pag. 21, 23, 29, 37, 45)

••

•

•

•

Revestimento VCT ambientes
molhados

Revestimento VCT ambientes
industriais

Revestimento VCT

•

Em ambientes molhados

•

VCT

Tecido de PVC em placa

•¹

Vinílico condutivo e dissipativo

Manta com base acústico

(pag. 27, 37, 41)

Vinílico heterogêneo em manta

Mapecryl Eco

Vinílico homogêneo em manta

VINÍLICO

Em ambientes molhados

LVT em grandes formatos

LVT em régua e placa

LVT - VÍNILICO EM
RÉGUA E PLACA

•

•

••

•

•

•

•• ••

••

•

•

•

•

••

Ultrabond Eco V4 SP Condutivo
(pag. 29)

Ultrabond V4 SP Fiber
(pag. 33, 43)

•• •• ••

••

••

Ultrabond Eco 711
(pag. 35)

Ultrabond Eco 520
(pag. 31)

Ultrabond Eco 170
(pag. 39)

Ultrabond Eco 810

•

(pag. 41, 45)

Ultrabond Eco 575
(pag. 48)

Mapecontact
(pag. 47)

Adesilex G20
(pag. 45)

•

•

•

•

•

•

•

•¹ - Use Mapecryl Eco para manta vinílica homogênea somente com juntas soldadas. No caso de solda química, use Ultrabond Eco V4 SP Fiber.
• - Indicado.
•• - Melhor escolha.
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••

••

•

•
•

•
•

•
•

•• •• •• •• ••

••
•
•

•

•
•

•

Tufado com Action Back
Tufado com base unitária

•
•
•
•

• •• ••

•• •• ••

••

•
•
•
•

•

•• •• •• ••
•

•

••

•• ••

CARPETES E TÊXTEIS

••
••
••
•

••
••
••
••

Escadas em borrachas

Escadas em PVC

•

Rodapés em MDF

•• ••

Rodapé poliestireno

•

Rodapé vinílico

Grama sintética

LINÓLEO

Em placa com base PVC definitiva
Em placa com base PVC removível
Em placa com base
betuminosa

Agulhado

•

Linóelo em placa

Linóleo em manta com base
de juta
Linóleo em manta com base
sintética

Borracha reciclada em manta
e placa
Borracha autoportante em
placa

Borracha em placa pastilhada

Borracha condutiva e
dissipativa

Borracha em placa lisa

Borracha em manta

BORRACHA
PERFIS E ACESSÓRIOS

••

••
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PRODUTOS PARA
PISOS VINÍLICOS
EM RÉGUAS E PLACAS
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ADESIVOS PARA LVT

ADESIVOS PARA PISOS VINÍLICOS EM RÉGUAS E PLACAS

Adesivo acrílico especial para LVT reforçado
com fibras
Ultrabond Eco 4 LVT

Adesivo acrílico com fibras, formulado especialmente para LVT, garante um boa
estabilidade dimensional mesmo em pisos expostos a temperaturas extremas e
raios UV.
Vantagens
•

Tack rápido, permite maior produtividade.

•

Sem solvente e sem cheiro.

•

Trava dilatação e retração dos revestimentos LVT.

•

Não mancha o revestimento.

•

Instalação LVT em pisos e paredes - aplicado somente no substrato.

Dados Técnicos
Tempo de espera: 0 - 10 min.
Tempo em aberto: 20 - 30 min.
Liberação (tráfego leve): de
3 - 5 horas.
Liberação total: de 24 - 48 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima
emissão.
Aplicação: espátula dentada
MAPEI nº 1.
Consumo: espátula dentada nº 1
= 0,250 - 0,300 kg/m².
Embalagem: baldes (5 e 16 kg).
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ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA PISOS VINÍLICOS EM RÉGUAS E PLACAS

5
4
3
2
1

1 CERÂMICA EXISTENTE
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2 ECO PRIM GRIP

3 ULTRAPLAN ECO

4 ULTRABOND ECO 4 LVT

5 LVT EM RÉGUA

ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA PISOS VINÍLICOS EM RÉGUAS E PLACAS

Adesivo de polímero MS para instalação de
LVT em placas e réguas
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

Adesivo a base de polímeros MS formulado para a instalação de vinílicos em placas
e réguas de pisos e paredes. Perfeito para áreas molhadas e sujeitas a exposição
solar, indicado para colagem sobre todas as bases comuns, inclusive cerâmica
existente.

Vantagens
• Para a aplicação em pisos e paredes.
• Uma vez curada, torna-se 100% hidrorepelente.

Dados Técnicos
Tempo de espera: não há.
Tempo em aberto: 20 - 30 min.
Liberação (tráfego leve): após
5 horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima
emissão.
Aplicação: espátula dentada
MAPEI nº 1 ou 2.
Consumo: espátula dentada nº 1
= 0,300 - 0,350 kg/m².
Embalagem: baldes (7 kg).

• Indicado para colagem sobre todas as bases comuns,
inclusive cerâmica existente.
• Isento de solventes e químicos agressivos.
• Alto rendimento.
• Vida útil de 1 ano, pode ser guardado e reutilizado.
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ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA PISOS VINÍLICOS EM RÉGUAS E PLACAS
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7
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1 CERÂMICA EXISTENTE

2 ECO PRIM GRIP

5 CERÂMICA EXISTENTE

6 PLANIPREP 4 LVT

3 PLANEX HR MAX

4 ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL

7 ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL 8 REVESTIMENTO LVT 9 MAPECOAT 4 LVT

ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
LVT em régua e
placa

LVT em grandes
formatos

Ultrabond Eco 4 LVT

••

••

••

••

Ultrabond Eco MS 4 LVT
Wall

••

••

••

••

Ultrabond Eco V4 SP Fiber

•

••

•

Em ambiente
molhados

Piso

LVT - VÍNILICO EM RÉGUA E PLACA

Parede

ONDE USAR

••

• - Indicado.
•• - Melhor escolha.

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
Adesivo a base de polímeros MS formulado
para a instalação de vinílicos em placas e
réguas de pisos e paredes. Perfeito para
áreas molhadas e sujeitas a exposição solar,
indicado para colagem sobre todas as bases
comuns, inclusive cerâmica existente.

Ultrabond Eco V4 SP Fiber
Adesivo acrílico premium, reforçado com
fibras para pisos vinílicos heterogêneos e
homogêneos, pisos de borracha em manta e
placa para áreas de tráfego intenso.

Dados Técnicos
Tempo de espera: não há.
Tempo em aberto: 20 - 30 min.
Liberação (tráfego leve): após 5 horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 R Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI n.º 1 ou 2.
Consumo: espátula dentada n.º 1 = 0,300 - 0,350
kg/m².
Espátula dentada n.º 2 = 0,400 - 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (7 kg).

Dados Técnicos
Tempo de espera: 10 - 20 min (30 - 40 sobre
suportes não absorventes).
Tempo em aberto: 30 - 40 min.
Liberação (tráfego leve): após 24 horas.
Liberação total: após 72 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada n.º 1 ou 2.
Consumo: espátula dentada n.º 1 = 0,250 - 0,300 kg/m².
Espátula dentada n.º 2 = 0,350 - 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (16 kg).
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PRODUTO PARA
PISOS VINÍLICOS
EM RÉGUAS E PLACAS

PRODUTO PARA LVT

PRODUTO PARA PISOS VINÍLICOS EM RÉGUAS E PLACAS

Protetor para revestimentos LVT em pisos ou
paredes
Mapecoat 4 LVT

Proporciona um acabamento antiderrapante com alta resistência ao desgaste em
revestimentos LVT em ambientes domésticos e comerciais, incluindo áreas com
um alto volume de tráfego de pedestres.
Vantagens
•

Alta resistência a abrasão e riscos.

•

Sem solvente e sem cheiro.

•

Fornece surperfície antiderrapante certificado DIN R11.

•

Pode ser aplicado também sobre mantas vinílicas.

Dados Técnicos
Tempo de espera: 5 - 10 min.
Tempo de espera entre
demãos: 2 horas.
Liberação (tráfego leve): 16
horas.
Liberação total: 24 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 R - de baixíssima
emissão.
Aplicação: rolo de pelo curto.
Consumo: primeira demão 0,80 0,100 kg/m².
Embalagem: Caixa contendo kit
parte A + B (1,2 kg).
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PRODUTOS PARA
PISOS VINÍLICOS
EM MANTA
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ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA PISOS VINÍLICOS

Adesivo acrílico sem solventes para pisos
vinílicos e carpetes
Mapecryl Eco

Adesivo acrílico, elástico, multiuso para pisos vinílicos heterogêneos e homogêneos
em manta e semiflexíveis em placas em áreas com trânsito leve a moderado.
Vantagens
•

Excelente trabalhabilidade, fácil de espatular.

•

Pega inicial rápida.

•

Ideal para uso em pisos vinílicos heterogêneos e pisos homogêneos com
juntas soldadas.

•

Sem cheiro e com baixíssimas emissões de COVs.

•

Tack inicial rápido.

•

Indicado para uso em ambientes com tráfego moderado a intenso com
passagem de cargas rolantes.

Dados Técnicos
Tempo de espera: 0 - 10 min.
Tempo em aberto: 30 min.
Liberação (tráfego leve): 2
horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 24 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima
emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI
nº 1 ou nº 2.
Consumo: espátula dentada n.º 1
= 300 - 350 g/m².
Espátula dentada n.º 2 = 0,400 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (5, 16 e 25 kg).
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ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA PISOS VINÍLICO

7
6

5
4
3
2
1

1 LONA PLÁSTICA
300 MICRAS
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2 CONTRAPISO

3 PRIMER G

4 ULTRAPLAN ECO

5 MAPECRYL ECO

6 MAPECONTACT

7 REVESTIMENTO VINÍLICO
HOMOGÊNEO

ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
Heterogêneo em
manta com base
acústica

Mapecryl Eco

•

•

•

•

Ultrabod Eco V4 SP Fiber

••

••

••

••

Ultrabond Eco MS 4 LVT
Wall
Ultrabond Eco V4 SP
Condutivo

•

•

•

•

Em ambientes
molhados

Vinílico
heterogêneo em
manta

Tecido de PVC em
placa

Vinílico
homogêneo em
manta

Vinílico condutivo
e dissipativo

VINÍLICO

••

••

• - Indicado.
•• - Melhor escolha.

Ultrabond Eco V4 SP Fiber
Adesivo acrílico premium, reforçado com
fibras para pisos vinílicos heterogêneos e
homogêneos, pisos de borracha em manta e
placa para áreas de tráfego intenso.

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
Adesivo a base de polímeros MS formulado
para a instalação de vinílicos em placas e
réguas de pisos e paredes. Perfeito para
áreas molhadas e sujeitas a exposição solar,
indicado para colagem sobre todas as bases
comuns, inclusive cerâmica existente.

Ultrabond Eco V4 SP Condutivo

Condutivo / Dissipativo

Adesivo acrílico condutivo para pisos
resilientes em áreas que exigem pisos
condutivos ou dissipativos.

Dados Técnicos
Tempo de espera: 10 - 20 min (30 - 40 sobre
suportes não absorventes).
Tempo em aberto: 30 - 40 min.
Liberação (tráfego leve): após 24 horas.
Liberação total: após 72 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI n.º 1 ou 2.
Consumo: espátula dentada n.º 1 = 0,250 - 0,300 kg/m².
Espátula dentada n.º 2 = 0,350 - 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (16 kg).

Dados Técnicos
Tempo de espera: não há.
Tempo em aberto: 20 - 30 min.
Liberação (tráfego leve): após 5 horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 R Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI n.º 1 ou 2.
Consumo: espátula dentada n.º 1 = 0,300 - 0,350
kg/m².
Espátula dentada n.º 2 = 0,400 - 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (7 kg).

Dados Técnicos
Tempo de espera: 0 - 10 min.
Tempo em aberto: 15 min.
Liberação (tráfego leve): 2 - 4 horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI n.º2.
Consumo: espátula dentada n.º 2 = 0,300 - 0,400
kg/m².
Embalagem: baldes (16 kg).
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PRODUTOS PARA
PISOS DE LINÓLEO
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ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES

ADESIVOS PARA PISOS DE LINÓLEO

Adesivo específico para linóleo
Ultrabond Eco 520

Dados Técnicos
Tempo de espera: 0 - 20 min.
Adesivo em dispersão aquosa, de forte e rápida pega inicial e de baixíssima emissão Tempo em aberto: 15 - 20 min.
de compostos orgânicos voláteis (COV), específico para revestimentos em linóleo. Liberação (tráfego leve): após
cerca de 3 horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 24 meses.
Vantagens
EMICODE: EC 1 Plus - de
baixíssima emissão.
• Adesivo não inflamável e não nocivo para saúde do aplicador.
Aplicação: espátula dentada
MAPEI.
• Específico para linóleo evitando abertura e dilatação em emendas.
Consumo: 0,250 - 0,400 kg/m².
Embalagem: baldes (16 kg).

•

Elevada pega inicial.

•

Adequado para instalar linóleo em ambientes sujeitos a tráfego intenso e
cargas rolantes.
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ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA PISOS DE LINÓLEO

5
4
3
2
1

1 TOPCEM
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2 PRIMER G

3 ULTRAPLAN ECO

4 ULTRABOND ECO 520

5 REVESTIMENTO EM LINÓLEO

ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
Linóleo em manta
com base sintética

Linóelo em Placa

Ultrabond Eco 520

Linóleo em manta
com base de juta

LINÓLEO

•

•

••
••

Ultrabond Eco 4 LVT
Ultrabond Eco V4 SP Fiber

•

•

••

• - Indicado.
•• - Melhor escolha.

Ultrabond Eco 4 LVT

LINÓLEO EM PLACAS

Adesivo acrílico com fibras, formulado
especialmente para LVT com tempo em
aberto estendido e boa resistência às altas
temperaturas. Controla a dilatação e retração
de réguas vinílicas.

Ultrabond Eco V4 SP Fiber

LINÓLEO EM PLACAS

Adesivo acrílico premium, reforçado com
fibras para pisos vinílicos heterogêneos e
homogêneos, pisos de borracha em manta e
placa para áreas de tráfego intenso.

Dados Técnicos
Tempo de espera: 0 - 10 min.
Tempo em aberto: 20 - 30 min.
Liberação (tráfego leve): de 3 - 5 horas.
Liberação total: de 48 - 72 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI nº 1.
Consumo: espátula nº 1 MAPEI: = 0,250 - 0,300 kg/m².
Embalagem: baldes (16 kg).

Dados Técnicos
Tempo de espera: 10 - 20 min (30 - 40 sobre
suportes não absorventes).
Tempo em aberto: 30 - 40 min.
Liberação (tráfego leve): após 24 horas.
Liberação total: após 72 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI n.º 1 ou 2.
Consumo: espátula dentada n.º 1 = 0,250 - 0,300 kg/m².
Espátula dentada n.º 2 = 0,350 - 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (16 kg).
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PRODUTOS PARA
PISOS DE VCT
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ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA PISOS VCT

Adesivo para instalação de VCT
Adesi
Ultrabond Eco 711

Adesivo acrílico com tempo de secagem mais rápido, maior aderência inicial,
capacidade antiderrapante que evita deslizamento das placas uma vez instaladas
e longo tempo em aberto (de 8 a 16 horas).
Vantagens
•

Secagem rápida para aplicações aceleradas de VCT.

•

Fica transparente ao secar, fazendo com que as linhas de layout (esquadro),
permaneçam visíveis durante a aplicação.

•

Resistência à umidade residual elevada - até 4% por meio de ensaios com
higrômetro de carbureto de cálcio.

•

Aumento da produtividade pelo longo tempo em aberto.

Dados Técnicos
Tempo de espera: 15 - 30 min.
(30 - 45 bases não porosas).
Tempo em aberto: 30 - 40 min.
Liberação (tráfego leve): após
24 horas.
Liberação total: após 48 horas.
Armazenagem: 24 meses na
embalagem original.
Aplicação: desempenadeira
dentada MAPEI.
Consumo: 0,160 - 0,180 kg/m².
Embalagem: baldes (3,78 e
15,14 l).
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ADESIVOS PARA PISOS VCT

5

4

3

2
1

1 CERÂMICA EXISTENTE
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2 ECO PRIM GRIP

3 ULTRAPLAN ECO

4 ULTRABOND ECO 711

5 REVESTIMENTO SEMI FLEXÍVEL EM PLACAS

ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES

VCT em
ambietnes
industriais

Ultrabond Eco 711

••

•

Ultrabond Eco 4 LVT

•

•

Mapecryl Eco

•

Ultrabond Eco MS 4 LVT
Wall

•

••

VCT em
ambientes
molhadas

VCT de 2 e 3,2
mm

VCT

••

• - Indicado.
•• - Melhor escolha.

Ultrabond Eco 4 LVT
Adesivo acrílico com fibras, formulado
especialmente para LVT com tempo em
aberto estendido e boa resistência às altas
temperaturas. Controla a dilatação e retração
de réguas vinílicas.

Mapecryl Eco
Adesivo acrílico, elástico, multiuso para pisos
vinílicos heterogêneos e homogêneos em
manta e placas semiflexíveis em áreas com
trânsito leve a moderado.

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
Adesivo a base de polímeros MS formulado
para a instalação de vinílicos em placas e
réguas de pisos e paredes. Perfeito para
áreas molhadas e sujeitas a exposição solar,
indicado para colagem sobre todas as bases
comuns, inclusive cerâmica existente.

Dados Técnicos
Tempo de espera: 0 - 10 min.
Tempo em aberto: 20 - 30 min.
Liberação (tráfego leve): 3 - 5 horas.
Liberação total: 48 - 72 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI nº 1.
Consumo: espátula nº 1 MAPEI: de 0,250 - 0,300 kg/m².
Embalagem: baldes (16 kg).

Dados Técnicos
Tempo de espera: 0 - 10 min.
Tempo em aberto: 30 min.
Liberação (tráfego leve): após 2 horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 24 meses na embalagem original.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI nº 1 ou nº 2.
Consumo: Espátula Nº 1 = 0,300 - 0,350 kg/m²
Espátula Nº 2 = 0,400 - 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (5, 12 e 25 kg).

Dados Técnicos
Tempo de espera: não há.
Tempo em aberto: 20 - 30 min.
Liberação (tráfego leve): após 5 horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 R Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI n.º 1 ou 2.
Consumo: espátula dentada n.º 1 = 0,300 - 0,350
kg/m².
Espátula dentada n.º 2 = 0,400 - 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (7 kg).
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ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA CARPETE

Adesivo para colagem de carpete de todos
os tipos
Ultrabond Eco 170

Adesivo em dispersão aquosa com elevada e rápida pega inicial e de baixíssima
emissão de compostos orgânicos voláteis (COV), específico para carpete.
Vantagens
•

Tempo em aberto estendido, facilitando o ajuste do padrão de emendas.

•

Aplicado somente na base.

•

Excelente aderência para carpetes em manta para todos os tipos de base.

•

Adesivo não inflamável e não nocivo para a saúde do aplicador ou usuário do
ambiente.

•

Adequado para instalar revestimentos em ambientes sujeitos a tráfego intenso
e a passagem de cadeiras com rodas.

•

Indicado para carpete tufado e agulhado.

Dados Técnicos
Tempo de espera: 0 - 20 min.
Tempo em aberto: 30 - 40 min.
Liberação (tráfego leve):
após cerca de 3 horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de
baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada
MAPEI nº 1 ou nº 2.
Consumo: 0,250 - 0,400 kg/m2.
Embalagem: baldes (16 kg).
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ADESIVOS PARA CARPETE

5
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1

1 TOPCEM
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2 PRIMER G

3 ULTRAPLAN ECO

4 ULTRABOND ECO 170

5 CARPETE TUFADO EM MANTA

ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
Tufado com Action
Back

Tufado com base
unitária

Em placa com
base PVC definitiva

Em placa com
base betuminosa

Dulpa colagem
com espuma

Ultrabond Eco 170

••

••

••

••

••

••

Mapecryl Eco

•

•

•

•

•

Em placa com
base PVC removível

Agulhado

CARPETES E TÊXTEIS

••

Ultrabond Eco 810

••

• - Indicado.
•• - Melhor escolha.

Mapecryl Eco
Adesivo acrílico, elástico, multiuso para pisos
vinílicos heterogêneos e homogêneos em
manta e placa, e semiflexíveis em áreas com
trânsito leve a moderado.

Ultrabond Eco 810

CARPETE EM PLACAS

Adesivo acrílico com tack permanente de
baixíssimas emissões de COVs, ideal para
carpete em placa e outros revestimentos
autoportantes.

Dados Técnicos
Tempo de espera: 0 - 10 min.
Tempo em aberto: 30 min.
Liberação (tráfego leve): após 2 horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 24 meses nas embalagens originais.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI nº 1 ou nº 2.
Consumo: Espátula Nº 1 = 0,300 - 0,350 kg/m²
Espátula Nº 2 = 0,400 - 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (5, 12 e 25 kg).

Dados Técnicos
Liberação (tráfego leve): após 24 horas.
Liberação total: após 72 horas.
Armazenagem: 24 meses nas embalagens originais.
Aplicação: com espátula MAPEI Nº 1 dentada ou rolo de
pintura.
Consumo: sobre piso elevado com rolo 0,80 - 0,100 kg/m².
Sobre contrapiso com rolo 0,120 - 0,130 kg/m².
Espátula Nº 1 = 0,250 kg/m².
Embalagem: baldes (3,78 e 15,14 l).
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ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA PISOS DE BORRACHA

Adesivo universal em dispersão aquosa
com fibras
Ultrabond Eco V4 SP Fiber

Reforçado com fibras para pisos vinílicos heterogêneos e homogêneos, pisos de
borracha em manta e placa para áreas de tráfego intenso.
Vantagens
•

Reforçado com fibras, melhora a estabilidade dimensional dos revestimentos
resilientes.

•

Aderência final duas vezes mais forte que os adesivos convencionais.

•

Evita abertura de juntas em pisos em manta e placa.

•

Adequado para instalar revestimentos em ambientes sujeitos a tráfego intenso
e a passagem de cadeiras com rodas.

Dados Técnicos
Tempo de espera: cerca de
10-20 min (30 - 40 sobre suportes
não absorventes).
Tempo em aberto: 30 - 40 min.
Liberação (tráfego leve): após
24 horas.
Liberação total: após 72 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de
baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada
MAPEI nº 1 ou nº 2.
Consumo: espátula dentada n.º 1 =
0,250 - 0,300 kg/m².
Espátula dentada n.º 2 = 0,350 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (16 kg).

• Indicado para colar mantas homogêneas e heterogêneas na parede.
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ADESIVOS PARA PISOS DE BORRACHA

5
4
3

2

1

1 TOPCEM
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2 PRIMER G

3 ULTRAPLAN ECO

4 ULTRABOND ECO V4SP FIBER

5 REVESTIMENTO EM BORRACHA

ADESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
Borracha em
placa pastilhada

Borracha
reciclada em
manta e placa

••

••

••

Ultrabond Eco MS 4 LVT
Wall

•

•

•

•

Adesilex G20

•

•

•

••

Borracha
autoportante em
placa

Borracha em
placa lisa

••

Ultrabond Eco V4 SP Fiber

Borracha
condutiva e
dissipativa

Borracha em
manta

BORRACHA

•
••

Ultrabond Eco 810

.
• - Indicado
•• - Melhor escolha.

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
Adesivo a base de polímeros MS formulado
para a instalação de vinílicos em placas e
réguas de pisos e paredes. Perfeito para
áreas molhadas e sujeitas a exposição solar,
indicado para colagem sobre todas as bases
comuns, inclusive cerâmica existente.

Dados Técnicos
Tempo de espera: não há.
Tempo em aberto: 20 - 30 min.
Liberação (tráfego leve): após 5 horas.
Liberação total: após 24 horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 R Plus - de baixíssima emissão.
Aplicação: espátula dentada MAPEI n.º 1 ou 2.
Consumo: espátula dentada n.º 1 = 0,300 - 0,350
kg/m².
Espátula dentada n.º 2 = 0,400 - 0,450 kg/m².
Embalagem: baldes (7 kg).

Adesivo bicomponente epoxi-poliuretânico
multiuso de baixa viscosidade e alto
rendimento, para uso em todos os tipos
de revestimentos em áreas externas,
áreas molhadas e com tráfego pesado.

Dados Técnicos
Tempo de espera: 40 - 50 min após mistura.
Tempo em aberto: 60 min.
Tempo de pega: 10 horas.
Liberação (tráfego leve): após 12 - 24 horas.
Liberação total: após 3 dias a 23ºC.
Armazenagem: 24 meses.
Aplicação: com espátula dentada ou rolo.
Consumo: 0,350 - 0,500 kg/m2.
Embalagem: baldes (5 e 10 kg).

Adesilex G20

Ultrabond Eco 810
Adesivo acrílico com tack permanente de
baixíssimas emissões de COVs, ideal para
carpete em placa e outros revestimentos
autoportantes.

Dados Técnicos
Liberação (tráfego leve): após 24 horas.
Liberação total: após 72 horas.
Armazenagem: 24 meses nas embalagens originais.
Aplicação: com espátula dentada MAPEI Nº 1 ou rolo de
pintura.
Consumo: sobre piso elevado com rolo 80 - 100 g/m².
Sobre contrapiso com rolo 0,120 - 0,130 kg/m².
Espátula Nº 1 = 0,250 kg/m².
Embalagem: baldes (3,78 e 15,14 l).
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ACESSÓRIOS
E FERRAMENTAS
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ADESIVOS E ACABAMENTOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA RODAPÉS, PERFIS E ACABAMENTOS

Fita adesiva dupla face reforçada
Mapecontact

Dados Técnicos
Trabalhabilidade: imediata.
Fita dupla face industrial para colagem imediata de rodapés e perfis, sem cheiro e Tempo de espera antes da
sem solventes. Ideal para instalação de rodapé hospitalar, colagem de perfis, colagem: nenhum.
contornos, revestimentos têxteis e vinílicos em degraus e ambientes internos onde não Tempo de pega: imediata.
Tempo de colagem final: 12
são permitidos o uso de cola de contato à base de solventes.
horas.
Comprimento do rolo: 50 metros.
Vantagens
Embalagem: 35 mm: caixas
contendo 8 rolos de 50 m.
• Pronta para uso.
85 mm: caixas contendo 3 rolos
de 50 m.

•

Aplicação rápida e fácil.

•

Forte resistência de aderência.

•

Permite que ambientes sejam liberados imediatamente.
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ADESIVOS E ACABAMENTOS PARA PISOS RESILIENTES
ADESIVOS PARA RODAPÉS, PERFIS E ACABAMENTOS

Adesivo à base de água com aderência inicial
rápida e forte
Ultrabond Eco 575

Adesivo acrílico com alto teor de sólidos para colagem de rodapés de todos os
tipos e pastilhas de madeira na vertical.
Vantagens
•

Excelente aderência inicial.

•

Não mancha ou descolore rodapés claros e é resistente à água depois de
endurecido.

•

Fácil de aplicar e pronto para uso.

•

Ideal para colar rodapés e perfis de PVC rígido, borracha, madeira e carpete
sobre qualquer substrato de parede absorvente.

•

Fácil de limpar com água e detergente neutro.
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Dados Técnicos
Tempo de espera: 0 - 10 min.
Tempo em aberto: 20 - 30 min.
Liberação (tráfego leve): 3 - 5
horas.
Liberação total: de 48 - 72
horas.
Armazenagem: 12 meses.
EMICODE: EC 1 Plus - de baixíssima
emissão.
Aplicação: espátula dentada nº 1.
Consumo: espátula nº 1 MAPEI: de
0,250 - 0,300 kg/m².
Consumo do cartucho: 10 - 12 m/l.
Embalagem: baldes (3,78 l e 325
ml).

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO DE AUTONIVELANTE

RODO NIVELADOR EM AÇO
Regulável (de 3 a 60 mm)
mm), é ideal para aplicação das aragamassas da linha
Ultraplan e Ultratop
Ultratop.

ALISADOR DE AÇO COM MADEIRA
Com 60 cm, é ideal para fazer acabamentos nas argamassas autonivelantes
da linha Ultratop e Ultraplan especialmente em espessuras acima de 5mm.

ROLO FURA BOLHAS
Ideal para fazer acabamento nas argamassas autonivelantes da linha
Ultraplan.

HASTE OVAL
Permite misturar 2 - 3 sacos de autonivelante por vez minimizando grumos.

JOGO DE FERRAGEM PARA RODO NIVELADOR
Estende a vida útil do rodo nivelador com a troca de ferragem de regularização
de altura.
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FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO DE ADESIVOS E MEDIÇÕES

ESPÁTULA
ESPÁ
P
PÁ
DENTADA MAPEI Nº 1
Espá
Espátula
dentada em aço azul.
Consumo: 0,250 - 0,350 kg/m².
Consumo
ESPÁTULA DENTADA MAPEI Nº 2
Espátula dentada em aço azul.
Consumo: 0,350 - 0,450 kg/m².
DESEMPENADEIRA
Desempenadeira dentada com alça emborrachada, para aplicação de
adesivo para carpete.
JOELHEIRA MAPEI
Fornece proteção para os joelhos, mantendo o movimento fácil de um lado
para o outro. O design ergonômico em espuma abrange a forma natural do
joelho, maximizando a distribuição de pressão para um ajuste extremamente
confortável.
HIGRÔMETRO A CARBURETO MAPEI
Kit em mala de aço para executar ensaios de carbureto de cálcio, vem com
100 ampolas e todos os acessórios necessários.
HIGRÔMETRO ELETRÔNICO
Higrômetro de impedância elétrica para rápidos resultados qualitativos de
umidade residual em contrapisos cimentícios.
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700 9.700
MAIS DE

TREINAMENTOS

PRESENÇA DE

NO TERRITÓRIO NACIONAL

MAIS DE

PROFISSIONAIS TREINADOS

MAIS DE

TIPOS DE TREINAMENTOS

Siga a Mapei nas redes sociais
@MAPEIBR

MAPEI BRASIL

@MAPEIBR

@MAPEIBRASIL
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C.P. MK 832061 (BR) 06/2019

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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