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МАРКИРОВКА CE
Всички Mapei лепила имат CE маркировка  в 
съответствие с Евронорма EN 12004 Анекс ZA, както 
е предписано от текущата Европейска Директива 
89/106/ЕИО.

EMICODE EC1 PLUS
EMICODE EC1
EMICODE EC1R PLUS
EMICODE EC1R
Всички Mapei ECO продукти са сертифицирани 
и етикетирани с EMICODE EC1 и EMICODE EC1 
PLUS “продукти с много ниски емисии на летливи 
органични съединения” в съответствие с насоките, 
издадени от GEV (немският орган, който мониторира 
емисиите от строителните материали).

GREEN INNOVATION
Това лого идентифицира продуктите на Mapei, които 
благодарение на разнообразните си характеристики, 
помагат за проектирането, изграждането и 
поддръжката на екологично устойчиви сгради.

LEED
LEED е доброволна система за проектиране, 
строителство и управление на високоефективни 
и устойчиви сгради. Системата за сертифициране 
LEED посочва изискванията за изграждане на 
екологично устойчиви сгради по отношение на 
консумацията на енергия и природни ресурси, 
използвани в процеса на строителството. LEED 
протоколът е създаден в САЩ и понастоящем се 
прилага в повече от 100 страни по света.

Ü MARK - GERMAN DIBt
В Германия, етикета с Ü маркировка също е 
задължителен за всички строителни материали за 
подови настилки и се базира на нивата на емисии на 
ЛОС от материалите.

EPD
През 2016 г. Mapei бе удостоена със сертификация 
Certiquality за процедурата си за издаване на EPD 
(Декларация за въздействието на продукта върху 
околната среда). EPD описва въздействието на 
даден продукт върху околната среда през целия му 
жизнен цикъл, чрез измерване по стандартизирани 
методи за Оценка на жизнения цикъл (LCA) на 
въздействието на продукта.

EN 12004
ISO 13007-1
Всички разтвори за лепене и фугиране на  
керамични и каменни плочки на Mapei съответстват 
на Евронорми EN 12004 и международните 
стандарти ISO 13007-1.

ULTRALITE
Продукти с минимално тегло.

LOW DUST
Технологията Low Dust също бе разработена за 
опазване на здравето на хората, които работят 
и полагат тези продукти и благодарение на нея 
количеството прах, отделян по време на фазата 
на смесване с вода, бе драстично намалено. 
Продуктите, които се отличават с тази технология 
лесно се разпознават по логото Low Dust.

LOGO SANITAIRE - 
Émissions dans l’air intérieur
Санитарното лого е задължително във Франция 
и задължително се прилага върху всички 
строителни продукти за вътрешна употреба, 
продавани от 1 януари 2012 г. (и от 1/9/2013 
за продукти на пазара пуснати преди тази 
дата). То е подобно на етикета за енергийна 
ефективност, прилаган към домакинските 
уреди и посочва класа на продукта (A+ е най-
високият, а C е най-ниският) по отношение на 
емисиите на летливи органични съединения 
(ЛОС). Справка: Френско Постановление 
№ 2011-321 и последващите Приложение с 
цел намаляване на емисиите в сградите за 
гарантиране на качеството на въздуха в тях 
и в резултат от това, здравето на крайните 
потребители.

M1 FINLAND
Тази маркировка е широко известна особено в 
скандинавските страни и представлява доброволен 
етикет, който оценява както нивото на емисии на 
ЛОС, така и миризмите от продуктите.

BLAUER ENGEL
Сертификатът „Син ангел“ се различава от другите 
системи за категоризация и оценка, тъй като той 
не се разделя на различни класове, а е по-скоро 
отделна класификация: продуктът или отговаря, или 
не отговаря на неговите изисквания.

Сертифициран въглероден отпечатък (ISO TS 14067). 
Без остатъчни емисии на парникови газове чрез 
сертифицирано компенсиране. 

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО
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Тази гама включва циментови лепила, пастообразни лепила, хи-
дравлични свързващи продукти за замазки, грундове, самораз-
ливни смеси, фугиращи смеси, уплътнители и помощни продукти, 
подходящи за приложения, които доскоро се смятаха за техни-
чески неизпълними, но днес разкриват безброй вълнуващи нови 
възможности:

• ремонти без скъпоструващи разрушителни дейности;

•  повишена скорост и ефективност на изпълнение на дейности-
те, в резултат от което се постига бързо завършване на рабо-
тите по даден проект;

•  прогресивно елиминиране на опасните продукти от строител-
ните обекти;

•  фугиращи смеси, които са не само функционални, но и могат 
да изпълняват декоративна роля;

•  системи за монтиране на керамични плочки по фасади върху 
слоеве от топлоизолация (Mapetherm® Tile System).

Всички Mapei лепила са 
удостоени с CE маркировка в 
съответствие с Приложение 
ZA, Стандарт EN 12004.

EN 12004

Плочките от керамика и материали от естествен и изкуствен 
(възстановен) камък се използват за настилки и облицовки в 
жилищни, търговски и индустриални сгради, в аерогари, плувни 
басейни и др.

През последните години, благодарение на развитието на нова 
технология за производство на керамични плочки на пазара 
започнаха да се предлагат нови, по-тънки и по-големи плочки, 
които се използват за създаване на почти непрекъснати повърх-
ности с изключително висока архитектурна стойност.

Освен това, нарастващата необходимост от подобряване на зву-
коизолацията и топлоизолацията на сгради, означава, че плочки-
те вече трябва да се полагат върху основи с различни характе-
ристики от обичайно използваните.

Трябва да подчертаем, че през последните години нашата загри-
женост по отношение на качеството на въздуха и заобикалящата 
среда в домовете ни, се разви и нарасна.

Научно-техническият отдел на Mapei прие предизвикателство-
то да отговори на тези изисквания и разработи продукти с все 
по-сложни формули, които са лесни за работа и прилагане, га-
рантират дълготрайността на керамичните и каменни настилки 
и облицовки и се грижат за околната среда и за устойчивостта 
на подовите настилки, както и на всички други, които използват 
околната среда, в която са били положени.

Днес Mapei може да се похвали с пълна гама от продукти, адап-
тирани за всякакви системи за полагане. 

Всички Mapei лепила за 
керамични и каменни 
материали съответстват на 
Стандарт EN 12004.

ЛИНИЯ ЗА МАТЕРИАЛИ ОТ КЕРАМИКА И КАМЪК

• Лепилна способност:
 - Клас 1: Нормални лепила;
 - Клас 2: Подобрени лепила.
Класове 1 или 2 са винаги следвани от буквата F, в случай, че лепи-
лата са бързосвързващи.
• Опционални класове:
 - Клас T: Лепила с намалена склонност към приплъзване;
 - Клас E: Лепила с удължено отворено време;
 -  Клас S1: Деформируеми лепила 

(само циментови лепила);
 -  Клас S2: Силно деформируеми лепила   

(само циментови лепила).
Освен основните насоки, обясняващи начините за правилна употре-
ба на продукта, върху опаковката на всеки от продуктите на Mapei  
има посочена съответната сертификация на продукта и неговите 
основни технически характеристики. За пълна информация относно 
техническите характеристики на продуктите на Mapei и инструкции 
за правилната им употреба, направете справка със спецификациите, 
съдържащи се в съответния Технически информационен лист на всеки 
продукт, наличен за преглед или изтегляне от официалния фирмен уеб 
сайт: www.mapei.com.

Когато полагате керамични плочки, лепилото се използва за създа-
ване на здрава, дълготрайна връзка между плочките и основата. За 
да изберете най-подходящото лепило, трябва да вземете под вни-
мание както специфичните изисквания на всеки проект (площта, 
върху която ще полагате плочките, условията на бъдеща експлоа-
тация, типа на основата, размерите на плочките и др.), така и вся-
какви ограничения при монтажа (график за монтиране, техника на 
полагане и др.). Mapei предлага широка гама от лепила, които се 
класифицират съгласно стандартите EN 12004 или ISO 13007-1, въз 
основа на следните критерии:
• Химически състав:
 –  Циментови (C), лепила, съставени от смес от хидравлични свър- 

зващи вещества, инертни материали и химически добавки. Те 
могат да бъдат или еднокомпонентни, което означава, че трябва 
единствено да бъдат смесени с вода, или двукомпонентни, които 
се смесват с вода и/или латекс;

 –  Дисперсии (D), смес от органични свързващи вещества във во-
дна дисперсия на полимери с органични добавки;

 –  Реактивни (R), смес от синтетични смоли, които се втвърдяват 
благодарение на химична реакция (компоненти A и B).

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПРАВИЛНОТО ЛЕПИЛО?

Шоурум на Ferrari - Maserati,
Джида, Саудитска Арабия

Нов лифт - Монт Блан La Llotja de Palma, древна постройка на
Палма де Майорка - Испания



Търговаки център  
Арезе -Италия

Международно летище
Мелбърн - Австралия

Passeig Germanies
Валенсия – Испания

ОКОЛНАТА СРЕДА И ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА МАPEI

рии на Мapei има дванадесет камери за екологична симулация, 
посветени на оценяването на съдържанието на ЛОС при проду-
кти за строителната индустрия в съответствие със стандартите 
ISO 16000 (Въздух на закрито и EN 16516). 
Тестваният продукт се поставя върху лист от неабсорбиращо 
стъкло с определена повърхностна площ, претегля се и непо-
средствено след това се прехвърля в една от камерите за еколо-
гична симулация, налични в нашата лаборатория. Съотношението 
между площта на пробата и обема на камерата е много важно, 
тъй като симулира реалната ситуация, която е  налице в даден 
апартамент (съотношение площ на пода/обем на стаята). 
Температурата и относителната влажност в камерите са стриктно 
контролирани (T = 23°C и О.В. = 50%), като същите се продухват 
с пречистен въздух. Въздушният поток означава, че въздухът в 
камерата се подменя напълно на всеки два часа. 
След 3 и 28 дни се взема проба от въздуха в камерата с помощта 
на специални помпи и патрони, които поемат всички ЛОС. След 
това патроните се проявяват с GC/MS (газова хроматография/ 
масспектрометрия), за да се получи типово-количествен анализ 
на ЛОС, съдържащи се във въздуха в камерите. 

ЛОС, какво е това?
Всички познаваме опасностите от замърсяването на околната 
среда и всички знаем за вредите, които бензолът от автомобилите 
може да причини на нашето благосъстояние. 

Има и още един вид замърсяване около нас, наречено 
„ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЗАКРИТО”. Всъщност качеството на въздуха 
около нас силно се влияе от всички летливи органични съединения 
(ЛОС), отделяни от мебелите, лепилата и боята. Всички в 
определен момент сме долавяли силен мирис след полагане на 
даден продукт, сглобяване на мебел или боядисване на стените 
в дома си. Налагало се е да отваряме прозорците в стремежа си 
да се отървем от странната миризма. Или просто когато чистим 
подовете вкъщи понякога долавяме силни миризми, които може 
да ни подразнят. Всички тези миризми се дължат на летливостта 
на определени съединения, съдържащи се в дървото, използвано 
за направата на мебели, в лаковете и в почистващите препарати: 
тези съединения се наричат ЛОС (летливи органични съединения). 
Понякога ЛОС не е възможно да се усетят, понякога може да 
нямат въздействие върху здравето на хората, а понякога могат 
да бъдат вредни. ЛОС могат дори да бъдат канцерогенни, като 
например бензолът, изпускан от автомобилите. 
Как ЛОС влияят на нашето ежедневие у дома?
Около 90% от времето си прекарваме в затворена среда: вкъщи, 
на работа, в училище, на кино, ... 
Широко известно е, че повечето летливи органични съединения 
могат да причинят дразнене на лигавиците; много от тях 
притежават високо концентрирано невротоксично действие 
(бензол, толуол, циклохексан, стирол и хлор), докато за други се 
счита или знае, че причиняват рак (формалдехид и бензол). 
Определени видове мебели са „известни” с отделянето на 
формалдехид, а чамът изпуска някои субстанции с приятен 
мирис, които обаче могат и да са дразнещи. 
Ето защо е толкова важно да гарантираме доброто качество 
на въздуха в сградите, които ползваме, като модифицираме 
поведението си и използваме продукти, излъчващи възможно 
най-малко количество летливи органични съединения. 

Ангажиментът на Мapei 
В продължение на повече от 10 години лабораторията на Мapei 
за научноизследователска и развойна дейност и анализ оценява 
еко-устойчивостта на продуктите на Мapei, прилагайки техники, 
предписани от актуалните стандарти и инструменти, до които 
имат достъп само най-добре оборудваните лаборатории. 
Понастоящем в научноизследователските и развойни лаборато-



BLAUER ENGEL
Сертификатът „Blauer Engel“ се различава от 
другите системи за категоризация и оценка, тъй 
като той не се разделя на различни класове, а е 
по-скоро отделна класификация: продуктът или 

отговаря, или не отговаря на неговите изисквания. TVOC лимити-
те, отново оценявани след 3 и 28 дни, са същите като за продукт с 
етикета EC1. Освен това Blauer Engel “забранява” някои съедине-
ния, като например канцерогенните съединения, някои биоциди и 
фталати. Също както етикета Emicode, Blauer Engel е доброволна 
система за сертификация.

M1
M1 етикетът, широко използван в скандинав-
ските страни, също е доброволна система и се 
използва за оценка на емисиите от строителните 
продукти. M1 оценява и емисиите на миризми и 
амоняк.

ÉMISSIONS DANS L’AIR 

INTÉRIEUR
От месец септември 2011 г. във Фран-
ция има нов етикет за строителните 
продукти. И от септември 2011 г. този 
етикет е задължителен за всички нови 

продукти, пуснати на пазара след тази дата, като това правило се 
разшири и обхвана всички строителни продукти към септември 
2013 г. 
Прикрепяното към етикета наименование “logo sanitaire” за 
класифициране на продукти, се базира на емисии от продукта, 
измерени в камера за симулация на околна среда 28 дни след 
приложение.
Установени са лимитите за TVOC и за 11 конкретни органични съ-
единения (формалдехид, ацеталдехид, толуол, тетрахлоретилен, 
ксилол, 1,2,4-триметилбензен, 1.4-дихлоробензен, етилбензен, 
n-бутилацетат, 2-бутоксиетанол и стирол). Всеки продукт се про-
верява и след това класифицира, от A+ (много ниски емисии) до 
C (високи емисии).

GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V.) Emicode

EMICODE е доброволна система за класифици-
ране на продуктите в съответствие с техните 
емисии на Летливи органични съединения (ЛОС). 
Маркировките EC1 и EC1 Plus се дават от GEV 

Институт (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), асоциация, която проверява ни-
вата на емисии на продукти, използвани за подови настилки, 
лепила и различни други материали, използвани в строителната 
индустрия, член на която е и Mapei.

На първо място, за да бъде класифициран даден продукт като 
EC1 Plus или EC1, той не трябва да съдържа разтворители и да 
не бъде етикетиран като токсичен. С помощта на камерата за 
симулация на околната среда се измерват емисиите на летливи 
органични съединения след 3 и 28 дни. Този параметър се нарича 
TVOC (общо количество летливи органични съединения). Изразява 
се в µg/ m³ и представлява сумата от концентрациите на всички 
летливи съединения. След 3 дни, нивото на канцерогенни състав-
ки също трябва да се измери, като например бензол (лимит = 2 
µg/m³), формалдехид (лимит = 50 µg/m³) и други остатъчни моно-
мери. След това, 28 дни по-късно се измерва нивото на полулет-
ливи съединения и накрая се събират всички концентрации. Този 
параметър се нарича TSVOC (общо количество полулетливи ор-
ганични съединения). Полулетливите съединения са всички тези 
вещества с висока температура на кипене, като например някои 
видове пластификатори, които остават в околната среда за дълго 
време и които намаляват много бавно. Въпреки че почти всички 
тези субстанции не са нито токсични, нито вредни за човешкото 
здраве, също толкова важно е да се измерят техните емисии тъй 
като те оказват влияние върху качеството на вътрешния въздух 
за много дълго време. Следната таблица съдържа определените 
от GEV лимитни стойности за класифициране на даден продукт с 
етикета EMICODE.

μg/m³ 
след 3 дни 

TVOC

μg/m³ 
след 28 дни

TVOC / TSVOC
EC 1 PLUS 750 60 / 40 

EC 1 1000 100 / 50 

EC 2 3000 300 / 100 

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ

Камери за екологична симулация в R&D лабораторията на Мapei Тест за оценка на съдържанието на ЛОС



възлиза на 20% от общата цена за материали. Точките се присъж-
дат само ако сумата от съдържанието на рециклирани материали 
във всички използвани материали в рамките на проекта възлизат 
на поне 10% или 20% от общата стойност. Съдържанието на ре-
циклирани материали може да бъде преди консумацията (отпадъ-
ци по време на производство, например) или след консумацията 
(отпадъци от потребителите). Ако съдържанието на рециклирани 
материали е само от преди консумацията, само половината от него 
се отчита за кредитни точки.

МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ:
MR CREDIT 5, МАТЕРИАЛИ С МЕСТЕН ПРОИЗХОД
Използваните материали могат да ви помогнат да спечелите 2 
точки, ако са добити и произведени в радиус от 350 км от обекта. 
LEED стандартът насърчава използването на материали с местен 
произход, поради това, че така се намалява влиянието на транс-
порта върху околната среда.
Mapei Италия разполага с 3 производствени съоръжения на стра-
тегически позиции, в северните, южно-централните райони на 
Италия, и в много от случаите може да достави даден продукт в 
рамките на установените разстояния.

МАТЕРИАЛИ С НИСКИ НИВА НА ЕМИСИИ
Италианският протокол, от друга страна, разглежда като 
ниско-емисионни материали тези продукти, които съответстват 
на EC1 или EC1PLUS класификацията на GEV, която оценява тех-
ните емисии на ЛОС, изразяващи се в µg/m³.

LEED V3
Продуктите на Mapei, които допринасят за кредитите за 
американската версия V3 на протокола, са винаги MR4 
(Рециклирано съдържание), MR5 (регионални материали), 
доставени от радиус от 500 мили, като освен това са продукти с 
ниски емисии. Що се отнася до ЛОС, всички продукти трябва да 
съответстват на Правило 1168 на SCAQMD (Агенцията за контрол 
на качеството на въздуха по Южното крайбрежие на Калифорния), 
според което съдържанието на ЛОС в даден продукт се измерва 
в g/l. Поради това този метод не прави разлика между отделните 
видове ЛОС, а просто посочва количеството летливи органични 
съединения, съдържащи се в продукта.

LEED V4
Този нов протокол, който както по-рано споменахме, е по-
рестриктивен от предходните версии, въвежда и множество 
разлики в начина, по който Mapei може да спомогне за получаване 
на кредити.

Старите кредити MR4 и MR5 за Материали и ресурси са 
премахнати: тези характеристики на продукта са включени по 
същество в новия MR кредит: “Описание и оптимизиране на 
строителния продукт: Декларации за въздействието на продукта 
върху околната среда”. Целта на този кредит е да се стимулира 
употребата на продукти с EPD, чрез което се насърчава 
предоставяне на прозрачна информация от производителя.

Но, какво представлява EPD? EPD е съкращение от Декларация 
за въздействието на продукта върху околната среда. Това е 
отворен и ясен документ, проверяван и удостоверяван от външен 
орган, който описва въздействието на даден продукт върху 
околната среда през целия му жизнен цикъл, чрез измерване по 
стандартизирани методи за Оценка на жизнения цикъл (LCA) на 
въздействието на продукта.

LEED
През 1998 г. USGBC (американският съвет за зелено строител-
ство) въведе първия стандарт за системата за оценяване на зеле-
ното строителство LEED, като наръчник за проектиране и изграж-
дане на устойчиви сгради. Все повече архитекти и строителни 
компании вече изискват LEED сертификация, като предимство, 
което да предложат на своите клиенти.
Съгласно USGBC, LEED (Лидерство при проектиране на енергий-
но-ефективни и опазващи природата конструкции) представлява 
съвършенство в енергийно ефективното и екологично устойчи-
вото проектиране и насърчава и ускорява въвеждането на прак-
тики за строителство и екоустойчиво развитие в глобален мащаб 
чрез създаване и приложение на стандарти за изпълнение, които 
се споделят и приемат от целия свят. LEED е доброволна систе-
ма, базирана на съгласие, за проектиране, изграждане и упра-
вление на високоефективни и устойчиви сгради. Системата за 
LEED сертификация е стандарт, който се прилага в повече от 100 
държави в света, включително в Италия, която, благодарение на 
ангажимента на GBC ITALIA, създаде местна версия, която посоч-
ва изискванията за изграждане на екологично устойчиви сгради 
по отношение на енергийната ефективност и изразходването на 
екологични ресурси в процеса на строителство. Mapei разработва 
продукти и системи, които отговарят на изискванията на стро-
ителната индустрия като предлага лесно достъпна подкрепа и 
цялата необходима документация за строителни компании, които 
желаят да получат LEED сертификация за техните проекти. От 
2009 г., GBC Italia разработи LEED протокол за нови сгради, бази-
ран на американския модел. Много страни прилагат протоколи, 
разработени от техните местни Съвети за зелено строителство, 
на базата на Американския протокол, като например Дубай, Ав-
стралия, Южна Африка.
Новият LEED протокол версия 4 ще бъде въведен през октомври 
2016 г. и се предвижда да бъде прилаган в целия свят.
До 31-ви октомври 2016 г., е възможно да се регистрират проекти 
за сертификация и да се избира дали да се приеме американския 
LEED протокол версия 3 – известен и под името 2009 – итали-
анския протокол или новата, по-рестриктивна версия 4 на LEED.
В новия протокол са включени много нови аспекти.

MAPEI ДОПРИНАСЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАЖНИ КРЕДИТИ ЗА 
ВСЕКИ ОТ ПРИЛАГАНИТЕ ПРОТОКОЛИ.
Как продуктите на Mapei помагат за печелене на 
LEED точки
LEED сертификация се прилага само към завършен строителен 
проект, а не към отделни продукти или услуги. Самите продукти 
не могат да се сертифицират, но могат да изиграят своята роля 
за получаване на кредити за сертификация по LEED. С общия по-
лучен брой кредити се постигат различните нива на сертифика-
ция по LEED, като “Platinum” е най-високото.

МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ:
MR CREDIT 4, СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ
Конструкторите могат да донесат 1 LEED точка, ако съдържанието 
на рециклирани материали възлиза на 10% от общата цена за ма-
териали и 2 точки, ако съдържанието на рециклирани материали 



като използва съвременен софтуер и специализирани бази данни, 
на всички тези въздействия върху околната среда, оказвани 
през целия жизнен цикъл на даден продукт. След това EPD 
декларацията за този продукт се публикува чрез така наречената 
платформа “Програмен оператор”, която представлява органи, 
които сертифицират, че тези декларации са точни и са написани 
съгласно ISO стандартите. Mapei използва Международния 
програмен оператор за EPD, който е международно признат 
шведски орган, и EPD Италия, основан от ICMQ.

Друга модификация на новия LEED V4 протокол се занимава с 
нискоемисионните материали: вече не е достатъчно просто да се 
оцени съдържанието на ЛОС в g/l, както при стария американски 
протокол; предоставянето на кредити отива при тези продукти, 
които заедно с този вид оценяване, са били изпитани в 
симулационни камери за измерване на емисиите на ЛОС. 

В резултат на това Mapei, който благодарение на дългогодишния си 
опит в сектора на качеството на въздуха в затворени помещения, 
е вече в крак и разполага с възможността да предлага и доставя 
продукти, които напълно съответстват на този вид кредити.

Ето защо, анализът на жизнения цикъл на даден продукт е 
оценка на въздействието на продукта върху околната среда 
през всичките, различни фази на неговия живот: от извличането 
на суровините, които съставляват неговата формула, през 
транспортирането на тези суровини до производствените 
съоръжения, производствения цикъл и пакетирането на продукта, 
отпадъчните материали и транспортирането на готовия продукт 
до дистрибутора, до окончателното му изхвърляне.

Вземат се под внимание множество въздействия върху околната 
среда, от най-широко известните като Потенциала за глобално 
затопляне (известен също и като въглероден отпечатък), който 
обозначава емисиите на парникови газове, които допринасят 
за глобалното затопляне, до въздействия като например, 
еутрофикация (аномален растеж на водни организми, като 
водорасли, които увреждат други водни организми), намаляването 
на озоновия слой, превръщането на замърсителите в киселинни 
вещества (които на свой ред причиняват киселинни дъждове), 
намаляване на количествата на природните ресурси,…

Онова, което Mapei прави е да извършва цялостен научен анализ, 
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Kerapoxy CQ  63
Kerapoxy Design 63
Kerapoxy IEG 63
Kerapoxy P 63
Kerapoxy SP 64
Keraset 38
Keraset Maxi Express 48

Keraquick S1 49
Latex Plus 49
Mapeband  28
Mapeband PE120 31
Mapeband SA 30
Mapeband TPE 30
Mapecem  15
Mapecem Pronto 15
Mapeflex AC4 72
Mapeflex MS45 70
Mapeflex MS Crystal 70
Mapeflex PU20  75
Mapeflex PU21  75
Mapeflex PU30 76
Mapeflex PU45 74
Mapeflex PU45 FT 74
Mapeflex PU50 SL 74
Mapefoam 76
MapeGlitter 62
Mapegum EPX /  31
Mapegum EPX-T 25 
Mapegum WPS  31
Mapeklej 37
Mapelastic  25
Mapelastic AquaDefense 26 
Mapelastic Foundation  25
Mapelastic Smart  25
Mapelastic Turbo 26
Mapenet 150 27
Mapeprim SP 33
Mapeprim 1K 34
Mapequarz 83
Mapescreed 704 15
Mapesil AC  69
Mapesil LM  69
Mapesil Z Plus 69
Mapesilent Band R 11
Mapesilent Panel  11
Mapesilent Roll  11
Mapesilent Tape 12
Mapesonic CR  12
Mapestone PFS 2 80
Mapestone PFS PCC 2 80
Mapestone TFB 60 79
Mapetex Sel  28
Mapetex System 84 
Monolastic  27

Aзбучен индекс на продуктите
Nivoplan  21
Nivoplan Plus 22
Nivorapid  21
Planicrete  17
Planiseal 88 26
Planiseal 288 27
Planitop Fast 330 22
Plano 3 20
Primer 3296 35
Primer G  33
Primer M 75
Primer S 33
Prosfas 35
Topcem  16
Topcem Pronto 16
Ultrabond Eco PU 2K 57
Ultracolor Plus  59
Ultralite Flex 44 
Ultralite S1  45
Ultralite S1 Quick  50
Ultralite S2 45
Ultralite S2 Quick  50
Ultramastic III  53
Ultraplan  19
Ultraplan Eco  19
Ultraplan Eco 20 19
Ultraplan Maxi 20
Ultraplan Renovation 20
Валяк с шипове  88
Гъба за разтвори при  87 
фугиране на плочки
Електронен влагомер 89
Инструменти за фугиращи 88 
смеси 
Карбиден влагомер  89
Карбидни пълнители за  89 
влагомер
Комплект за почистване на 87 
фуги и плочки
Маламашка за изравнителни 87 
разтвори
Мерителна кофа 10 литра 87
Мерителна кофа 25 литра 87
Маламашки за лепила 88
Назъбена маламашка  87
Пистолет за меки пълнители 88 
Пистолет за уплътнители  88

Пистолет за меки 88 
пълнители 
Пистолет за уплътнители 88 
Назъбена mаламашки за 
лепила  88
Инструменти за  88 
фугиращи смеси 
Валяк с шипове  88
Карбиден влагомер  89
Карбидни пълнители 89 
за влагомер
Електронен влагомер  89
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Шумоизолационна система за 
плаващи замазки. Всеки панел 
Mapesilent Panel се състои от 
битум и еласто-пластомерна 
мембрана на основата на 
специални полимери, обхваната 
от двете страни от гъвкав слой 
полиестерна тъкан.

Области на приложение:
Mapesilent Panel се използва за 
изграждане на ефективна система за 
шумоизолация на всякакви видове 
подови плочи.
Mapesilent Panel се поставя между 
конструкцията и плаващата замазка 
преди полагането на всякакви подови 
настилки.
Технически данни:
Якост на опън:
- надлъжно: 700 N/50 мм;
- напречно: 500 N/50 мм.
Устойчивост на удар: 900 мм.
Устойчивост на статично пробиване: 
15 кг.
Непроницаемост на вода: > 100 kPa.
Пожароустойчивост: F.
Действителна динамична твърдост 
(S’t): 10 MN/м3.
Динамична твърдост за изчисления 
(S’): 21 MN/м3.
Намаляване на шума от стъпки 
(ΔL’nw): 29,2 dB. (*).
Топлоустойчивост (R): 0,313 м2K/W.
Номинална дебелина: 13 мм.
Формат: плочи 1000 х 1000 мм.
Тегло: 5 кг/м2.
Опаковка: палети от 75 м2.

(*) опростен метод на изчисление 
валиден при 100 кг/м2 замазка с 
керамични плочки.

Mapesilent Panel

П О Д Г О Т О В К А  Н А  О С Н О В АТА

Mapesilent Roll

Шумоизолационна система за 
плаващи замазки, която се състои 
от листове от полимерен битум и 
еласто-пластомерна мембрана, 
поддържана от полиестерна тъкан 
и повърхностно покритие от синя 
нетъкана полипропиленова тъкан.

Области на приложение:
Mapesilent Roll се използва за 
оформяне на бърза, ефективна 
шумоизолационна система по всякакви 
подови плочи.
Mapesilent Roll се полага между 
конструкцията и плаващата замазка и 
може да се полагат всякакви видове 
подови материали.
Технически данни:
Якост на опън:
- надлъжно: 700 N/50 мм;
- напречно: 500 N/50 мм.
Устойчивост на удар: 900 мм.
Устойчивост на статично пробиване: 
15 кг.
Непроницаемост на вода: >100 kPa.
Реакция на огън: F.
Видима динамична твърдост (S’t):
15 MN/м3.
Динамична твърдост за изчисления 
(S’): 47 MN/м3.
Намаляване на шума от стъпки 
(ΔL’nw): 24 dB. (*).
Топлоустойчивост (R): 0,145 м2K/W.
Номинална дебелина: 8 мм.
Формат: ролки с широчина 1,05 м х 
дължина 10 м.
Тегло: 1,8 кг/м2.
Опаковка: Палети от 160 м2.

(*) опростен метод на изчисление 
валиден при 100 кг/м2 замазка с 
керамични плочки.

Mapesilent Band R

Самозалепващи ролки със 
затворени клетки от експандиран 
полиетилен, които се полагат 
покрай стени и около ръбовете на 
елементи, които преминават през 
замазките, за да се предпази от 
образуване на акустични мостове.

Области на приложение:
Mapesilent Band R се използва покрай
всякакви стени около замазката за
подготовка на шумоизолационна 
система с Mapesilent Roll или 
Mapesilent Panel, както и по ръбовете, 
които преминават по замазката, за да 
се избегне образуването на акустични 
мостове.
Продуктът се предлага в два размера 
- с широчина 100 и 160 мм, които се 
наричат съответно Mapesilent Band R 
50/100 и Mapesilent Band R 50/160.
Технически данни:
Дебелина: 5 мм.
Широчина на основата: 50 мм.
Височина: 100 мм; 160 мм.
Дължина: 50 м.
Опаковка: целофанова опаковка с  
4 ролки по 50 м дължина.
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Mapesonic CR 

Шумоизолационна мембрана 
съставена от гумени и коркови 
частици за полагане върху основи 
преди полагане на керамика, 
камък, паркет и гъвкави настилки.

Области на приложение:
Mapesonic CR има способност да спре
ефективно шума от стъпки, който
се предава чрез плочите на пода в
съответствие с DPCM 5.12.97.
Mapesonic CR може да се полага 
върху всички видове стари основи или 
подове преди полагането на крайната 
подова настилка (като керамични 
плочки, камъни, паркет или гъвкави 
настилки).
Mapesonic CR се използва при ремонт 
на подови плочи, когато не е възможно 
или икономически осъществимо 
цялостно поправяне на основата и 
подовата настилка. 
Технически данни:
Дебелина: 2 мм; 4 мм
Размер: ролки 20 х 1 м (2 мм дебелина) 
и 10 х 1 м (4 мм дебелина).
Цвят: кафяво-черен.
Якост на опън EN ISO 1798 (N/мм2): 
0,6
Удължение при скъсване EN ISO 1798 
(%): 20
Намаляване на шума от стъпки 
EN ISO 10140-3: 10 dB.
Сертификат: технически доклад 
Nо PX21361-1.
EMICODE: EC1 Plus - много ниски нива 
на вредни емисии.
Опаковка:  ролки 20 х 1 м (2 мм 
дебелина) и 10 х 1 м (4 мм дебелина). 

Mapesilent Tape 

Самозалепваща и запечатваща 
лента от експандиран полиуретан 
със затворени клетки.

Области на приложение:
Mapesilent Tape се използва 
за запечатване на местата на 
припокриване между отделните 
парчета Mapesilent Band, покриване 
и свързване на местата на 
припокриване между Mapesilent Band 
и Mapesilent Panel или Mapesilent 
Roll и запечатване на фугите между 
панелите Mapesilent Panel и местата на 
припокриване между Mapesilent Roll.
Технически данни:
Дебелина: 3 мм.
Широчина: 100 мм.
Дължина: 25 м.
Опаковка: кутии, съдържащи 12 ролки 
с дължина 25 м.



Mapesonic CR
Mapesilent®

Насладете се на тишината и резберете
истинското значение на комфорта

РЕШЕНИЯ ЗА 
 ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ СРЕЩУ ШУМА, ПРЕДИЗВИКАН ОТ 

СТЪПКИ ВЪРХУ ПОДОВЕ ОТ КЕРАМИКА И ДЪРВО
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Замазки
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П О Д Г О Т О В К А  Н А  О С Н О В АТА

Mapescreed 704 

Специална пластифицираща 
и водонамаляваща добавка за 
циментови замазки, включително и 
замазки с отоплителна и охлаждаща 
система

Области на приложение:
За подготвяне на свързани, несвързани 
и плаващи замазки във вътрешни 
помещения и на открито, включително и 
замазки с подово отопление, върху които 
могат да се полагат керамични плочки 
само след 7 дни и естествени камъни, 
дърво, мокет, гъвкави настилки и настилки 
на основата на смоли след 14 дни.
Mapescreed 704 е воден разтвор на 
акрилни полимери (без формалдехид), 
разработен в лабораториите на MAPEI.
Когато продуктът се добави към 
стандартни смеси за замазки (агрегати, 
цимент, вода) в съотношение 1,5% от 
теглото на цимента се подобрява тяхната 
пластичност и обработваемост, намалява 
се порьозността и хигрометричното 
свиване, забързва се и се ускорява 
механичната якост, подобрява се 
топлопроводимостта, намалява се 
времето за съхнене и е възможно първият 
пробен цикъл за затопляне да се извърши 
само след 15 дни.
Технически данни:
Дозиране: 1,5 кг за всеки 100 кг цимент.
Опаковка: туба от 25 кг, варел 200 л и 
контейнер 1000 л.

Mapecem 

Специален, бързостягащ, 
хидравличен свързващ материал 
за подготовка на бързостягащи и 
бързосъхнещи замазки (24 часа) с 
контролирано свиване.

Области на приложение:
Mapecem  е подходящ за подготвяне 
на плаващи и свързани замазки върху 
съществуващи и нови плочи преди 
полагане на керамични плочки, материали 
от камък, дърво или други подови 
настилки, когато се изисква бързо 
съхнене и бързо полагане.
Mapecem трябва винаги да се смесва
със селектирани пълнители. Свързаните 
замазки (с дебелина до 35 мм) и кръпките 
изискват предварителна обработка с 
рядък разтвор на Mapecem и Planicrete. 
За плаващите замазки (с дебелина 
минимум 35 мм) се полага предварително 
полиетиленово фолио и се използват 
агрегати, които трябва да са с диаметър 
от 0 до 8 мм.
Технически данни:
Препоръчително съотношение при
смесване: 350-450 кг Mapecem с 1 м3

агрегати (с диаметър от 0 до 8 мм) и 
с 80-160 кг/м3 вода в зависимост от 
влажността на агрегата.
Отворено време на сместа: 20-30 
минути.
Готово за стъпване: след 2-3 часа.
Време на изчакване преди полагане на 
крайно покритие: 3 часа за керамични 
плочки и естествен камък.
Остатъчна влага след 24 часа: по-малко 
от 2 %.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 3,5-4,5 кг/м2 за см 
дебелина.
Опаковка: торба от 20 кг.

EN 934-2
T3

Mapecem Pronto 

Готов за употреба, предварително
подготвен разтвор за бързосвързващи 
и съхнещи замазки (24 часа) с 
контролирано свиване.

Области на приложение:
Mapecem Pronto e подходящ за подготвяне 
на плаващи и свързани замазки върху 
съществуващи и нови плочи, преди 
полагане на керамични плочки, материали 
от камък или други подови настилки, 
когато се изисква бързо съхнене и бързо 
полагане. Mapecem Pronto е готов за 
употреба продукт, който трябва само да се 
смеси с вода. Mapecem Pronto е идеално 
решение, когато е трудно да се намери 
качествен селектиран агрегат с точния 
размер на зърната или когато работата се 
извършва на място като например градски 
център, където е трудно да се извършва 
транспортирането и забъркването на 
замазки по традиционния начин. Може 
да се използва за замазки във вътрешни 
помещения и на открито.
Свързаните замазки и кръпките (с
дебелина по-малка от 40 мм) изискват
предварително полагане на рядък разтвор
от Mapecem Pronto и Planicrete. 
Плаващите замазки (с дебелина над 35 мм) 
трябва да се полагат върху полиетиленово 
фолио.
Технически данни:
Препоръчително съотношение при 
смесване: една торба 25 кг Mapecem 
Pronto с приблизително 2,2 л вода.
Отворено време на сместа: 20-30 минути.
Готово за стъпване: след 2-3 часа.
Време на изчакване преди полагане на 
крайно покритие: 3 часа за керамични 
плочки и естествен камък.
Остатъчна влага след 24 часа: по-малко 
от 2 %.
EMICODE: EC1 R Plus-много 
ниски емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: около  
20 кг/м2 за см дебелина.
Опаковка: торба от 25 кг.

EN 13813
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Специален, хидравлично свързващ 
материал за замазки с нормално 
стягане и бързо съхнене (4 дни) с 
контролирано свиване.

Области на приложение:
Topcem е подходящ за подготвяне на 
плаващи и свързани замазки върху стари 
или нови плочи преди полагане на дърво, 
керамични плочки, естествен камък 
или други подови настилки, когато се 
изисква бързо съхнене и приключване 
на полагането за кратък период от 
време. Подходящ за вътрешни и външни 
приложения. При смесване на Topcem с 
подходящо селектирани агрегати и вода, 
той се втвърдява в рамките на 24 часа и е 
напълно сух, без значение от дебелината, 
в рамките на 4 дни. Свързаните замазки 
и кръпките (с дебелина по-малка от 35 
мм) изискват предварително полагане на 
рядък разтвор от Topcem и Planicrete. 
Плаващите замазки (с дебелина над 
35 мм) трябва да се полагат върху 
полиетиленово фолио.
Технически данни:
Препоръчително съотношение при
смесване: 200-250 кг Topcem с 1 м3 
агрегат (с диаметър от 0 до 8 мм) и с 
110-130 кг вода за сухи агрегати.
Отворено време на сместа: 60 минути.
Готово за стъпване: след 12 часа.
Време на изчакване преди полагане на 
крайно покритие: 24 часа за керамични 
плочки и 2 дни за естествен камък.
Остатъчна влага след 4 дни: по-малко 
от 2%.
EMICODE: EC1 R Plus-много ниски емисии
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-2,5 кг/м2 за см 
дебелина.
Опаковка: торба от 20 кг.

Topcem

Готов за употреба, предварително 
подготвен разтвор за бързосъхнещи
замазки (4 дни) с нормално стягане и 
контролирано свиване.

Области на приложение:
Topcem Pronto е подходящ за подготвяне 
на плаващи и свързани замазки върху 
съществуващи и нови плочи преди 
полагане на керамични плочки, дърво, 
материали от камък или други подови 
настилки, когато се изисква бързо съхнене 
и бързо полагане. Topcem Pronto е готов 
за употреба продукт и само трябва да се 
смеси с вода. Topcem Pronto е идеално 
решение, когато е трудно да се намери 
качествен селектиран пълнител или 
когато работата се извършва на място 
като например градски център, където е 
трудно да се извършва транспортирането и 
забъркването на замазки по традиционния 
начин. Topcem Pronto може да се използва 
за замазки във вътрешни помещения 
и на открито. Свързаните замазки и 
кръпките (с дебелина до 35 мм) изискват 
предварителна обработка с рядък разтвор 
от Topcem Pronto и Planicrete. Плаващите 
замазки (с дебелина над 35 мм) се полагат 
върху полиетиленово фолио.
Технически данни:
Препоръчително съотношение при
смесване: една торба 25 кг Topcem Pronto 
с 1,7 л вода.
Отворено време на сместа: 60 минути.
Готово за стъпване: след 12 часа.
Време на изчакване преди полагане на 
крайно покритие:
24 часа за керамични плочки и 2 дни за
естествен камък.
Остатъчна влага след 4 дни: по-малко 
от 2 %.
EMICODE: ЕС1 R - изключително ниски 
нива на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 18-20 кг/м2 за см 
дебелина в зависимост от трамбоването.
Опаковка: торба от 25 кг.

Topcem Pronto 

EN 13813

Двукомпонентно лепило на 
епоксидна основа без разтворители, 
за работни фуги между втвърден 
и новоизлят бетон и монолитно 
запълване на пукнатини в замазки.

Области на приложение:
Eporip се използва за връзка на 
„новоизлят” бетон към “стар” бетон, 
както и на замазки Mapecem или подове 
Ultratop към циментовата основа. Може 
също да се използва чрез изливане за 
запълване на пукнатини по подове и за 
реализиране на корави хидроизолирани 
фуги. Eporip се предлага като два 
предварително отмерени компонента, 
които трябва да се смесят до получаване 
на еднородна смес. Eporip има нисък 
вискозитет и се нанася лесно с четка, 
хоризонтално и вертикално, върху чисти 
и здрави повърхности. Бетонът трябва 
да се положи в рамките на 3 часа след 
полагане на Eporip (при температура 
+20oС). Eporip отговаря на минималните 
изисквания на EN 1504-4.
Технически данни:
Съотношение на смесване:  
компонент A : компонет Б = 4:1.
Трайност на сместа: 40 минути (при 
температура +23°C).
Класификация: EN 1504-5 и EN 1504-6.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: чрез инжектиране или под 
налягане.
Разходна норма:
-  запечатване на пукнатини: 1,1 кг/л за 

обем пукнатина;
-  свързване на бетон към стомана:  

1,1 кг/м2 за мм дебелина.
Опаковка:
комплект 2 кг (комп А. - 1,5 кг + комп В. 
- 0,5 кг)
комплект 10 кг (комп А. - 7,5 кг + комп 
В. - 2,5 кг)

Eporip

EN 1504-4

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ  

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

EN 1504-4
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П О Д Г О Т О В К А  Н А  О С Н О В АТА

Бързосвързваща двукомпонентна 
полиестерна смола.

Области на приложение:
Eporip Turbo се използва за запълване на 
пукнатини в замазки. При добавяне на сух 
пясък, Eporip Turbo може да се използва 
за подготвяне на разтвори за малки 
поправки.
Технически данни:
Консистенция: течност
Цвят: сив
Съотношение на смесване: компонент А: 
компонент Б = 500:8
Време на свързване: 20-30 минути.
Трайност на сместа: 7 минути
Полагане: чрез изливане.
Разходна норма: 1,7 кг/дм3.
Опаковка: метална туба от 508 г.

Eporip Turbo

Синтетично-гумена латексова 
добавка за подобряване на 
адхезията на циментови смеси.

Области на приложение:
Planicrete е латексова добавка на 
основата на синтетични полимери, които 
не могат да бъдат отново емулгирани във 
вода след втвърдяване, и са устойчиви 
на осапунване. Когато се добави към 
разтвори, замазки и мазилки, той 
подобрява адхезията към основата и 
механичната якост.
За да се подготви разтвор „свързващ 
мост“ се разрежда 1 част Planicrete с 
1 част вода, след което към сместа се 
добавят 3 части цимент, а за подготвяне 
на мазилки и замазки се разрежда 1 част 
Planicrete с 3 или 4 части вода, разбърква 
се с пясък и цимент и сместа е готова за 
полагане. Planicrete може да се смесва 
с Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem и 
Topcem Pronto за подготвяне на разтвори 
„свързващ мост“.
Технически данни:
Консистенция: течност.
Съдържание на сухо вещество: 36%.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 
-  за подготвяне на свързващ рядък 

разтвор: 100-150 г/м2;
-  за подготвяне на замазки и мазилки: 

50-80 кг/м3.
Опаковка: туба от 5 кг, 10 кг, 25 кг и стек 
от 12x1 кг.

Planicrete
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Изравнителни разтвори



Ultraplan Eco 20 UltraplanUltraplan Eco 

19

Бързохидратиращ и бързосъхнещ 
самонивелиращ разтвор с много 
ниски емисии на вредни органични 
съединения.

Области на приложение:
Ultraplan Eco 20 e подходящ за 
изравняване на нови или съществуващи 
основи във вътрешни помещения, при 
условие, че не са изложени на влага, 
и които се подготвят за полагане на 
всякакви подови настилки, изискващи 
максимална устойчивост на натоварване 
и движение. При изравняване на 
съществуващи подове се изисква те да са 
здрави, сухи и чисти.
Ultraplan Eco 20 се нанася в слой с 
дебелина от 1 до 10 мм с маламашка, 
ракел или помпа. Прашни или много 
порести бетонни повърхности трябва да 
се почистят и след това да се обработят 
със слой грунд Primer G (1 част Primer G 
с 3 части вода) или Eco Prim T.
Технически данни:
Трайност след смесване: 20-30 минути.
Дебелина на слоя: от 1 до 10 мм.
Готово за стъпване: след около 3-4 часа.
Якост на натиск: 20 N/mm2.
Време на изчакване преди полагане на 
крайно покритие: 12 часа.
Цвят: сив.
Нанасяне: маламашка, ракел или
помпа.
EMICODE: EC1 R - много ниски нива
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,6 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: торба от 23 кг.

Изключително бързосъхнещ,
самонивелиращ и изглаждащ 
разтвор.

Области на приложение:
Ultraplan e подходящ за изравняване 
на нови или съществуващи основи във 
вътрешни помещения, като ги подготвя за
полагане на всякакви подови настилки,
изискващи максимална устойчивост на
натоварване и движение. При 
изравняване на съществуващи подове 
се изисква те да са здрави, сухи и чисти. 
Ultraplan се нанася в слой с дебелина 
до 10 мм с маламашка, ракел или помпа. 
При полагане преди дървени подове, 
минималната дебелина трябва да бъде 
3 мм.
Технически данни:
Трайност след смесване: 20-30 минути.
Дебелина на слоя: от 1 до 10 мм.
Готово за стъпване: около 3 часа.
Якост на натиск: 30 N/mm2.
Време на изчакване преди полагане на 
крайно покритие: 12 часа.
Цвят: розово-сив.
Нанасяне: маламашка, ракел или помпа.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски нива 
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,6 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: торба от 23 кг.

Бързохидратиращ и бързосъхнеш 
самонивелиращ разтвор с много 
ниски емисии на вредни органични 
съединения.

Области на приложение:
Ultraplan Eco е подходящ за изравняване 
на нови или съществуващи основи във 
вътрешни помещения, при условие, 
че не са изложени на влага, и които 
се подготвят за полагане на всякакви 
подови настилки, изискващи максимална 
устойчивост на натоварване и движение. 
При изравняване на съществуващи 
подове се изисква те да са здрави, сухи 
и чисти. Ultraplan Eco се нанася в слой 
с дебелина от 1 до 10 мм с маламашка 
ракел или помпа. При полагане преди 
дървени подове, минималната дебелина 
трябва да бъде 3 мм. Прашни или много 
порести бетонни повърхности трябва да 
се почистят и след това да се обработят 
със слой грунд Primer G (1 част Primer G 
с 3 части вода) или Eco Prim T.
Технически данни:
Трайност след смесване: 20-30 минути.
Дебелина на слоя: от 1 до 10 мм.
Готово за стъпване: около 3 часа.
Якост на натиск: 26 N/mm2.
Време на изчакване преди полагане на 
крайно покритие: 12 часа.
Цвят: сив.
Нанасяне: маламашка, ракел или помпа.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски нива 
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,6 кг/м2 за 
мм дебелина.
Опаковка: торба от 23 кг.

П О Д Г О Т О В К А  Н А  О С Н О В АТА

C25-F7
A2  -s1fl

CT

EN 13813

C30-F7
A2  -s1fl

EN 13813

EN 13813
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Ultraplan Maxi 

Изключително бързосъхнещ,
самонивелиращ и изглаждащ 
разтвор за дебелини на слоя от 3 
до 30 мм.

Области на приложение:
Ultraplan Maxi е подходящ за изравняване 
на нови или съществуващи основи във 
вътрешни помещения, като ги подготвя 
за полагане на всякакви подови настилки, 
изискващи максимална устойчивост 
на натоварване. При изравняване на 
съществуващи подове се изисква те да са 
здрави, сухи и чисти.
Ultraplan Maxi се нанася в слой с 
дебелина от 3 до 30 мм с маламашка, 
ракел или помпа.
Технически данни:
Трайност след смесване: 30-40 минути.
Дебелина на слоя: от 3 до 30 мм.
Готово за стъпване: около 3 часа.
Якост на натиск: 35 N/mm2

Време на изчакване преди полагане 
на крайно покритие: от 1 до 3 дни в 
зависимост от дебелината.
Цвят: сив.
Нанасяне: маламашка, ракел или помпа.
EMICODE: EC1 - изключителнo ниски нива 
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,7 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: торба от 25 кг.

Plano 3 

Бързовтвърдяващ, самонивелиращ и
изглаждащ разтвор, който е много
подходящ за полагане с помпа.

Области на приложение:
Plano 3 e подходящ за изравняване на 
нови или съществуващи основи във 
вътрешни помещения, като ги подготвя 
за полагане на всякакви подови настилки, 
изискващи максимална устойчивост 
на натоварване и движение. При 
изравняване на съществуващи подове 
се изисква те да са здрави, сухи и чисти. 
Много е подходящ за подготвяне на 
основи, върху които ще се поставят 
повдигнати подове. Plano 3 се нанася 
в слой с дебелина от 3 до 10 мм с 
маламашка или помпа.
Технически данни:
Трайност след смесване: 20 минути.
Дебелина на слоя: от 3 до 10 мм.
Готово за стъпване: 4-6 часа.
Якост на натиск: 28 N/mm2

Време на изчакване преди полагане на 
крайно покритие: 24-48 часа.
Цвят: розово-сив.
Нанасяне: маламашка, ракел или помпа.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,6 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: торба от 25 кг.

C35-F7
A2  -s1fl

EN 13813

Ultraplan 
Renovation

Подсилен с фибри, самонивелиращ 
и изглаждащ разтвор за дебелини на 
слоя от 3 до 30 мм.

Области на приложение:
Ultraplan Renovation е подходящ за 
изравняване, изглаждане и премахване 
на неравностите в нивото на нови или на 
съществуващи подове – т.е. бетонни или 
каменни подове, замазки (циментови или 
анхидридни), керамични плочки (стари 
и нови), стабилни дървени подове (от 
дървени плоскости, ПДЧ или паркет).
Ultraplan Renovation е подходяща за 
подове, които изискват издържливост на 
натиск, включително натиск от колелца на 
мебели. Може да се използва при системи 
за подово отопление. 
Ultraplan Renovation се нанася в слой с 
дебелина от 3 до 30мм.
Технически данни:
Трайност след смесване: 30-40 минути.
Дебелина на полагане: 3 до 30 мм.
Време на стягане преди да се стъпва: 
4-5 часа.
Якост на натиск: 28 N/mm2

Време на изчакване преди полагане 
на крайно покритие: 24-72 часа в 
зависимост от дебелината.
EMICODE: ЕC 1- много ниски емисии.
Цвят: сив.
Полагане: маламашка, ракел или помпа.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: приблизително 1,8 кг/м2 
за 1 мм дебелина.
Опаковка: торбa от 23 кг.
Палет: 50 торби.

EN 13813
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П О Д Г О Т О В К А  Н А  О С Н О В АТА

Изключително бързовтвърдяващ,
самонивелиращ и изглаждащ 
разтвор.

Области на приложение:
Fiberplan e подходящ за изглаждащи и 
изравнителни слоеве с дебелини от 3 до 
10 мм на съществуващи и нови дървени 
подове, дюшеме, талашит и шперплат.
Използва се за изглаждане на 
повърхности на циментова основа, 
мозайка, стари керамични плочки и 
естествени камъни.
Fibreplan е подходящ за основа при
натоварвания от палетни колички и за
подово отопление.
Технически данни:
Трайност след смесване: 20-30 минути.
Дебелина на слоя: от 3 до 10 мм.
Готово за стъпване: 3 часа.
Якост на натиск: 28 N/mm2

Време на изчакване преди полагане на 
крайно покритие: 12-24 часа.
Цвят: розово-сив.
Нанасяне: маламашка или ракел.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски нива
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,6 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: торба от 25 кг.

Fiberplan Nivoplan 

Изравнителен разтвор за вътрешно
и външно приложение върху стени и
тавани.

Области на приложение:
Nivoplan се използва за изравняване във 
вътрешни помещения и на открито на 
стени и тавани, изронени или наранени 
мазилки, тухлени стени преди полагане 
на керамични плочки. Подходящ е за 
нанасяне на тънки слоеве върху всички 
традиционни основи в строителството 
(бетон, варо-циментови мазилки, 
мазилки на циментова основа и др.). 
За подобряване на прилепването или 
консистенцията на тънките слоеве се 
добавя около 2 кг Planicrete към всяка 
торба продукт. Също така може да 
се използва и Eco Prim Grip, за да се 
подобри свързването към бетона.
Технически данни:
Полагане: само върху стени и тавани.
Годност след смесване: 2-3 часа.
Дебелини на нанасяне: от 2 до 30 мм.
Време на изчакване преди полагане
на плочки: ≥ 24 часа в зависимост от
дебелината.
Цвят: сив и бял.
Полагане: с мистрия.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,4 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: торба от 25 кг.

Nivorapid 

Изключително бързосъхнещ, 
тиксотропен изравнителен разтвор 
на циментова основа, подходящ и за 
вертикални повърхности. 

Области на приложение: 
Nivorapid се използва за изравняване 
на всякакви видове основи, 
които обикновено се използват в 
строителството, при условие, че са 
чисти и не са изложени на влага, като 
бетонни плочи и стени, зидария, мазилки, 
замазки на циментова основа и др. 
Подходящ е също така за съществуващи 
подове и стени, подове от естествен 
камък и мозайка. Подходящ е за ремонт 
или изравняване на стъпала, ръбове 
на колони, вдлъбнатини и дупки по 
подове, стени и софити. Специално се 
препоръчва, когато основата трябва 
влезе в експлоатация за кратък период 
от време. При смесване на Nivorapid с 
Latex Plus вместо с вода се получава 
изключително гъвкава изглаждаща смес 
с отлична якост на прилепване към 
повърхности от метал, стари гумени 
подове, PVC настилки, талашит, паркет, 
линолеум и др. 
Технически данни: 
Трайност след смесване: 15 минути. 
Дебелина на слоя: от 1 до 20 мм. 
Готово за стъпване: около 2 часа. 
Време на изчакване преди полагане на 
крайно покритие: 4-6 часа. 
Цвят: сиво-кафяв
Нанасяне: метална мистрия. 
EMICODE: ЕС1 R Plus- 
много ниски нива на вредни 
емисии. 
Съхранение: 12 месеца. 
Разходна норма: 1,6 кг/м2 
за мм дебелина. 
Опаковка: торба от 25 кг.

R4
EN 1504-3

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ
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РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ
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Бързосвързващ циментов разтвор, 
подсилен с фибри, за заглаждане на 
хоризонтaлни и вертикални повърхности 
във вътрешни помещения и на открито, 
който се нанася в дебелини от 3 до 30 мм 
за слой. Максимален размер на агрегата: 
1 мм.

Области на приложение:
Planitop Fast 330 се използва за заглаждане и 
изравняване на бетонни основи при наличие на 
неравности по тях или след саниращи дейности 
с продукти от серията Mapegrout или Planitop 
(положени за изравняване на вътрешни и външни 
повърхности, тухлени стени, виброциментови 
блокчета и стари мазилки на циментова основа). 
Когато Planitop Fast 330 се смеси с вода, се 
получава разтвор, който се нанася лесно с 
маламашка върху хоризонтални и вертикални 
повърхности. Planitop Fast 330 е изключително 
подходящ за изравняване на стените и дъната на 
плувни басейни, резервоари за противопожарни 
системи, пречистватели и др. като подготвя 
основата за полагане на хидроизолационни 
системи от серията Mapelastic или покрития от 
типа на Mapecoat I 24, Duresil EB, Planiseal 88 
и др. Planitop Fast 330 е бързосвързващ 
продукт, което редуцира времето за изчакване 
преди полагане на гореизброените продукти и 
системи до не повече от 24 часа. Специалните 
вакуумирани полиетиленови опаковки от 
25 кг гарантират пълна защита на продукта 
от атмосферни условия като вода и влага и 
осигуряват отлично съхранение, дори и ако 
опаковката случайно е изложена на лоши 
атмосферни условия.
Технически данни:
Максимална зърнометрия на агрегатите: 1 мм.
Съотношение при смесване: 100 части от 
PLANITOP FAST 330 с 18-20 части вода.
Трайност на сместа: приблизително 20 минути  
(при температура +20°C).
Минимална дебелина на слоя: 3 мм.
Максимална дебелина на слоя: 3 см 
Класификация:
– EN 998-1 - тип GP замазка, категория CS IV;
– EN 1504-2 - погритие (C) принципи MC and IR.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: мистрия или маламашка.
Разходна норма: 1,45 кг/м2 за мм
дебелина.
Опаковка: вакуумирана 
полиетиленова торба от 25 кг.

Planitop Fast 330

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

EN 1504-2 (C)

MC-IR
ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-2

GP-CS IV
EN 998-1

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

Изравняващ разтвор на циментова 
основа за стени и подове, мразо и 
водоустойчив с висока степен на 
прилепване и якост на натиск, за 
вътрешна и външна употреба.

Области на приложение:
Nivoplan Plus се използва за изравняване 
на хоризонтални и вертикални 
повърхности, както и за запълване на 
дупки (отвори) и изравняване на подове. 
Може да бъде използван в слоеве от 3 до 
50 мм с цел подготовка на основата преди 
полагане на керамични плочки и естествен 
камък както и други облицовъчни 
материали.
След смесването му с вода, Nivoplan Plus 
образува разтвор, лесен за нанасяне 
върху вертикални и хоризонтални 
повърхности.
Техническите параметри на Nivoplan Plus, 
като прилепване към основата, 
устойчивост на триене и механична 
издръжливост, могат да бъдат 
модифицирани чрез добавяне по време 
на смесването на Planicrete в максимални 
количества 1,25 литра на 
25 кг изравняващ разтвор (да се използва 
като частичен заместител на водата)
Технически данни:
Съотношение при смесване: 100 части  
Nivoplan Plus  с 15-17 части вода
Трайност на сместа: Приблизително 2 
часа (при температура +20°C).
Минимална дебелина на слоя: 3 мм.
Максимална дебелина на слоя: 5 см
Класификация:
– EN 13813 - като СТ-С20-F5-A1fl
Полагане: Мистрия, маламашка или 
машинно.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,5 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: торба от 25 кг.

Nivoplan Plus

C20-F5

EN 13813



Ultraplan Renovation

Подсилен с фибри, 
самонивелиращ и 
изглаждащ  разтвор
• Може да се нанесе в слой с 

дебелина до 30 мм без да се 
свива, без поява на пукнатини

• Бързосъхнещ
• С висока якост при натиск и 

огъване
• Отлично самонивелиращ се
• Лесен за нанасяне
• Устойчивост на  нарязване и 

надраскване 
• С много ниски емисии на 

вредни органични съединения 
и прах по време на смесване

C25-F6
A1 fl

CT

EN 13813
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П Р О Д У К Т И  З А  Х И Д Р О И З О Л А Ц И Я

Двукомпонентен, UV устойчив, гъвкав 
дори при ниски температури (до -20°C) 
разтвор на циментова основа за защита и 
хидроизолация на бетонни повърхности, 
балкони, тераси, бани, душ кабини и 
плувни басейни. 

Области на приложение:
Mapelastic се използва за нанасяне 
на изключително гъвкаво, защитно и 
хидроизолационно покритие върху бетонни 
конструкции, по които има риск от поява на 
пукнатини, замазки и мазилки на циментова 
основа. Mapelastic премоства всички 
микропукнатини, които вече са се появили 
по основата. Mapelastic се предлага в два 
предварително отмерени компонента, които 
трябва да се смесят без да се добавя вода 
или други съставки. Разтворът се нанася 
с маламашка или машинно върху идеално 
чиста и здрава повърхност, която ако е силно 
хигроскопична трябва предварително да се 
навлажни с вода. Mapelastic се нанася в слой 
с дебелина до 2 мм. Когато се полага върху 
повърхности, подложени на голямо натоварване 
или които са с микропукнатини, е необходимо 
да се вложи мрежа Mapenet 150 с размер на 
отворите 4 х 4,5 мм. Полагане: с маламашка 
или машина за мазилки. Mapelastic отговаря на 
изискванията на стандарт EN 1504-2, покритие 
(C), в съответствие с принципи PI, MC и IR за 
защита на бетон. Mapelastic отговаря и на 
стандарт EN 14891-водонепропускливи продукти, 
прилагани в течна форма, за използване под 
керамични облицовки, положени с лепила, като 
съгласно него е класифициран като CM02P.
Технически данни:
Съотношение при смесване: компонент А : 
компонент Б = 3:1.
Консистенция на сместа: гъвкава, може да се 
нанася с маламашка.
Трайност на сместа: около 1 час.
Температура при полагане: от +5оС до +35оС.
Минимална дебелина на полагане: 2 мм в  
2 слоя.
Класификация: ЕN 1504-2 – покритие (С) 
принципи PI, MC и IR и стандарт EN 14891.
Съхранение: 12 месеца комп. А, 24 месеца 
комп. Б.
Полагане: гладка маламашка или машина за 
пръскане.
Разходна норма: 
1,7 кг/м2 за мм дебелина (ако се нанася ръчно); 
2,2 кг/м2 за мм дебелина (ако се пръска).
Опаковка: 
комплект от 16 кг: торба от 2х6 кг + туба от 4 кг.
комплект от 32 кг: торба от 24 кг + туба от 8 кг.

Mapelastic

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-2

EN 14891

CMO2P
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ

СИСТЕМИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

EN 14891

Двукомпонентен, UV устойчив, 
изключително гъвкав разтвор на 
циментова основа, който се полага с 
четка или валяк, за хидроизолация на 
бетонни повърхности, балкони, тераси, 
резервоари и плувни басейни и за защита 
от проникване на агресивни химически 
вещества. 

Области на приложение:
Mapelastic Smart се използва за нанасяне на 
изключително гъвкаво, хидроизолационно и 
защитно покритие върху бетонни конструкции, 
мазилки, замазки дори и такива, по които има 
риск от поява на пукнатини. Mapelastic Smart 
може да се използва също за покриване на 
микропукнатини в бетон или мазилка. Mapelastic 
Smart се предлага в два предварително отмерени 
компонента, които трябва да се смесят без да се 
добавя вода или други съставки. Съотношение 
при смесване: A : B = 2 : 1. Разтворът се нанася с 
четка, валяк или машина за пръскане на мазилки 
върху идеално чиста и здрава повърхност, 
която ако е силно хигроскопична трябва 
предварително да се навлажни с вода. Mapelastic 
Smart може да се нанася в един изглаждащ 
слой с дебелина до 2 мм. Mapelastic Smart 
отговаря на изискванията на стандарт EN 1504-2, 
покритие (C), в съответствие с принципи PI, MC 
и IR за защита на бетон. Също така Mapelastic 
Smart е в съответствие със стандарт EN 
14891-водонепропускливи продукти, прилагани 
в течна форма, за използване под керамични 
облицовки, положени с лепила, като съгласно 
него е класифициран като CМ01P.
Технически данни:
Консистенция на сместа: течна, може да се 
полага с четка.
Съотношение при смесване: компонент А: 
компонент Б = 2:1.
Трайност на сместа: около 1 час.
Температура при полагане: от +5оС до +40оС.
Минимална дебелина на полагане: 2 мм в  
2 слоя.
Класификация: ЕN 1504-2 – покритие (С) 
принципи PI, MC и IR и стандарт EN 14891.
Съхранение: 12 месеца комп. А, 24 месеца
комп. Б.
Полагане: четка, валяк или машина за
пръскане.
Разходна норма: 1,6 кг/м2 за мм дебелина (ако се 
нанася ръчно);
2,2 кг/м2 за мм дебелина (ако се пръска).
Опаковка: комплект от 30 кг: торба от 20 кг + 
туба от 10 кг.

Mapelastic Smart

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-2

EN 14891

CMO1P
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ

СИСТЕМИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

EN 14891

Двукомпонентен, гъвкав циментов 
разтвор за защита от вода на бетонни 
и зидани конструкции подложени 
на положителен или отрицателен 
хидростатичен напор до 1,5 atm.

Области на приложение:
Mapelastic Foundation e подходящ за носещи 
стени, паркинги, помещения под нивото 
на земята, канали за вода, басейни и др. 
Mapelastic Foundation е двукомпонентен 
разтвор, на циментова основа съдържащ 
фини избрани агрегати, специални добавки и 
синтетични полимери във водна дисперсия. 
Mapelastic Foundation се предлага в два 
предварително отмерени компонента, 
които трябва да се смесят без да се добавя 
вода или други съставки. При смесване на 
двата компонента се получава пластична 
смес, която се нанася лесно с четка, валяк 
или машинно върху хоризонтални или 
вертикални повърхности с дебелина поне 
2 мм. Разтворът се полага върху идеално 
чиста и здрава повърхност, предварително 
грундирана с Primer 3296. Свойствата 
на този продукт защитават подземните 
конструкции от проникване на вода за много 
години. Mapelastic Foundation изпълнява 
изискванията на стандарт EN 1504-2 (IP и 
MC принципи) за защита на бетон. Също 
така Mapelastic Foundation е в съответствие 
със стандарт EN 14891-водонепропускливи 
продукти, прилагани в течна форма, за 
използване под керамични облицовки, 
положени с лепила, като съгласно него е 
класифициран като CМ01P.
Технически данни:
Консистенция: тиксотропна.
Съотношение на смесване: компонент A: ком-
понент  Б = 2.2 : 1.
Трайност на сместа: приблизително 1 час (при 
температура +20°C).
Температура при полагане: от +5°C до +40°C.
Минимална дебелина на слоя: 2 мм за два 
слоя.
Класификация: EN 1504-2 - покритие (C) прин-
ципи PI, MC и IR и стандарт EN 14891. 
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: валяк или пръскане.
Разходна норма:
– 1,65 кг/м2 за мм дебелина (чрез четка или 
валяк);
– 2,2 кг/м2 за мм дебелина чрез пръскане.
Опаковка: комплект от 32 кг (А+Б).

Mapelastic 
Foundation

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-2

EN 14891

CMO1P
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ

СИСТЕМИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

EN 14891
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Mapelastic 
AquaDefense

Двукомпонентен, UV устойчив, бързо 
съхнещ еластичен циментов разтвор 
за хидроизолация на тераси, балкони 
(включително и при ниски температури) и 
за основи, които не са напълно сухи.

Области на приложение:
Mapelastic Turbo се използва като бърз 
хидроизолационен продукт, приложим върху 
бетонни повърхости, циментови замазки, стари 
подови и стенни покрития. Mapelastic Turbo е 
двукомпонентен разтвор, на циментова основа 
съдържащ фини избрани агрегати, специални 
добавки и синтетични полимери във водна 
дисперсия. Позволява полагане на плочки след 
около 4 часа при нормални условия или до 24 
часа при по-ниски температури. Mapelastic 
Turbo се предлага в два предварително отмерени 
компонента, които трябва да се смесят без да 
се добавя вода или други съставки.  Когато 
двата компонента се смесят се получава разтвор 
с много лесна за нанасяне пастообразна 
консистенция в която трябва да се вложи 
алкалоустойчива армировъчна мрежа между 
слоевете (например Mapenet 150 или Mapetex 
Sel), за формиране на обща дебелина от минимум 
2 мм. Разтворът се полага върху идеално 
чиста и здрава повърхност. Mapelastic Turbo 
изпълнява изискванията на стандарт EN 1504-2 
(PI- MC-IR принципи) за защита на бетон. Също 
така Mapelastic Turbo е в съответствие със 
стандарт EN 14891-водонепропускливи продукти, 
прилагани в течна форма, за използване под 
керамични облицовки, положени с лепила, като 
съгласно него е класифициран като CМ01P.
Технически данни:
Консистенция на разтвора: течен.
Смесване: комп. A : комп. Б = 1 : 0.8.
Трайност след смесване: след 45 минути.
Температура при полагане: от+5°C до +35°C.
Минимална дебелина на полагане: 2 мм в два 
слоя с подсилваща армирана мрежа между двата 
слоя. 
Класификация: EN 1504-2 – покритие (C) прин-
ципи PI, MC и IR, произведен в съответствие с  
EN 14891 норма. 
Съхранение: 12 месеца комп. A, 24 месеца комп. Б.
Полагане: назъбена маламашка.
Средна консумация: 2,4 кг/м² за два слоя от про-
дукта с вграждането на усилваща мрежа между 
двата слоя. 
Опаковка: 
комплект от 18 кг: 10 кг торба + 8 кг туба.
комплект от 36 кг: 20 кг торба + 16 кг туба.

Mapelastic Turbo

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-2

EN 14891

CMO1P
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ

СИСТЕМИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

EN 14891

Осмотичен разтвор на циментова 
основа, подходящ за контакт с 
питейна вода за хидроизолация на 
зидария и бетони, дори и в случай на 
негативно налягане до 1 atm.

Области на приложение:
Planiseal 88 се използва за 
хидроизолация на основи, стени, мазета, 
асансьорни помещения, басейни, 
канали и резервоари, които може да 
съдържат и питейна вода, както и 
преди керамични плочки във вътрешни 
помещения върху твърди основи като 
бетон и вароциментови хастарни мазилки. 
Състои от смес на циментова основа, 
селектирани по размер агрегати и 
специални синтетични смоли.
Planiseal 88 се приготвя, като 25 кг торба 
се разбърка с 5,25-5,75 литра чиста вода 
според вида на приложението.
Planiseal 88 може да се нанася с четка, 
маламашка или машинно. Ако се нанася 
с четка, нанесете на 2-3 слоя върху 
идеално почистена и здрава основа, 
предварително навлажнена с вода. 
Planiseal 88 отговаря на изискванията на 
стандарт EN 1504-2(MC и IR принципи) за 
защита на бетон.
Технически данни:
Консистенция: сухо вещество.
Съотношение при смесване: 5,25 - 5,75 л 
вода за 1 опаковка от 25 кг Planiseal 88.
Трайност след смесване: около 1 час. 
Класификация: ЕN 1504-2.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: с валяк, четка или чрез пръс-
кане.
Разходна норма: 1,5 кг/м2 за мм дебелина.
Опаковка: торба от 25 кг.

Planiseal 88
(предишния Idrosilex Pronto)

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

EN 1504-2 (C)

MC-IR
ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-2

EN 14891

DMO1
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ

СИСТЕМИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

EN 14891

Готова за употреба, много 
бързосъхнеща, еластична, течна 
мембрана за хидроизолация във 
вътрешни помещения и на открито.
 
Области на приложение:
Mapelastic AquaDefense е небесносиня,
еднокомпонентна паста, която се 
използва за бърза хидроизолация на 
балкони, бани, около душ кабини, в сауни 
и във влажна среда преди полагане на 
крайни настилки от керамика, камък и 
мозайка. Mapelastic AquaDefense може 
да се нанася върху бетон, мазилки на 
циментова и варова основа, гипсокартон, 
леки бетонови блокчета, водоустойчив 
шперплат, циментови замазки и замазки 
със специални спойки върху крайни 
настилки от керамика, подова мозайка и 
камъни. Mapelastic AquaDefense може 
да се използва също и за оформяне на 
гъвкава противофрактурна мембрана 
върху напукани основи, укрепени с 
Mapetex Sel, ако е необходимо, където 
трябва да се полагат керамични плочки 
или камъни.
Технически данни:
Изсъхване (първи слой): 1 час (на
хигроскопична основа, в зависимост от
температурата).
Изсъхване (втори слой): 3 часа.
Време на изчакване: около 60 минути
между всеки слой, 4 часа преди полагане 
на керамични плочки.
Цвят: небесносин.
Нанасяне: с маламашка или валяк с 
дълъг косъм.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 1,3 кг/м2 за мм 
дебелина, което е равно на 1 кг за 2 слоя 
продукт с дебелина 0,8 мм.
Опаковка: кутии от 7,5 и 15 кг.

П Р О Д У К Т И  З А  Х И Д Р О И З О Л А Ц И Я
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Еднокомпонентен, еластичен 
разтвор на циментова основа за 
хидроизолация на балкони, тераси, 
бани и душ кабини.

Области на приложение:
Monolastic се използва за хидроизолация 
на балкони, тераси, бани и душ кабини 
преди полагане на керамични плочки или 
мозайка. Monolastic е еднокомпонентен 
разтвор на циментова основа за 
хидроизолация съдържащ, селектирани, 
фини пълнители и специални, еластични 
акрилни полимери.
След смесване с вода, Monolastic става
разтвор с отлични работни 
характеристики, който може да се нанася 
лесно с маламашка, валяк или четка.
Също така, Monolastic прилепва 
изключително добре към всякакви 
повърхности от бетон, зидария, керамика 
и мрамор, ако те са здрави и чисти.
Monolastic може да се използва 
за създаване на изглаждащ слой с 
дебелина до 2 мм. Ако се полага върху 
повърхности, подложени на голямо и/или 
широко разпространено натоварване 
трябва да се вгради стъклофибърна 
мрежа Mapenet 150 с размер на отворите 
4х4,5 мм. 
За да се подобри издръжливостта на 
Monolastic на пукнатини се препоръчва 
да се вгради Mapetex Sel, нетъкана 
полипропиленова тъкан с макро отвори.
Monolastic отговаря на изискванията на
стандарти EN 14891.
Технически данни:
Годност след смесване: 60 минути.
Време на изчакване: 2 часа между всеки
слой; 2 дни преди полагане на керамични
плочки.
Цвят: светло сив.
Нанасяне: четка, валяк или маламашка.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,1 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: полиетиленови торба от 20 кг.

Monolastic

EN 14891

CMO1P
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ

СИСТЕМИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

EN 14891

Алкалоустойчива (съгласно 
указанията на ETAG 004) 
стъклофибърна мрежа, която 
се използва за армиране на 
хидроизолационни слоеве и 
изравнителни заглаждащи слоеве на 
циментова основа.

Области на приложение:
Mapenet 150 се използва за усилване на 
Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic 
или Monolastic Ultra при хидроизолация 
на тераси, балкони, плувни басейни, 
бани, душ кабини и др. с покрития от 
кермични плочки или камъни. Също 
така се използва и за усилване на 
изключително натоварени повърхности в 
хидроизолационни слоеве, изпълнени с 
Mapegum WPS и Aquaflex и др.
Мрежата е съставена от стъклени 
фибри, обработени със специален грунд, 
който я прави устойчива на алкали и 
подобрява нейното прилепване към 
всякакви хидрозолационни, изравнителни 
и заглаждащи продукти (когато се 
препоръчва тяхното използване).
Технически данни:
Цвят: син.
Тегло: 150 г/м² ± 5%.
Размер на мрежата: 4x4,5 мм.
Съхранение: неограничено.
Опаковка: ролка от 50x1.1 м. 

Mapenet 150

П Р О Д У К Т И  З А  Х И Д Р О И З О Л А Ц И Я

Двукомпонентен, циментов разтвор 
за хидроизолиране на подземни 
конструкции и бетонови конструкции 
от общ вид.

Области на приложение:
Planiseal 288 се използва за 
хидроизолация на вътрешни и външни 
повърхности на подземна зидария 
и стоманобетонни конструкции (до 
максимум 1.5 бара налягане), асансьорни 
шахти, декоративни езерца и басейни, 
резервоари за съхранение, резервоари от 
общ вид и балкони и малки изнесени зони 
за пешеходци.
Продукта се отличава с лесно нанасяне, 
висока пропускливост на водни пари 
и изключително атрактивно финално 
покритие, особено за версията в бяло.
Благодарение на своята двукомпонентна 
формула прилепва изключително добре 
към различни видове материали: бетон, 
циментова замазка, тухли и блокчета.
Технически данни:
Консистенция на сместа: подходяща за 
нанасяне с четка.
Съотношение при смесване: компонент 
А: компонент Б=4:1.
Трайност на сместа: около 1час.
Температура при полагане: от +5°C до 
+35°C.
Минимална дебелина на полагане: 2мм 
в два слоя.
Класификация: ЕN 1504-2 – покритие (С)
принципи MC и IR.
Съхранение: 12 месеца комп. А,  
24 месеца комп. Б.
Цветове: бял и сив.
Полагане: гладка маламашка, валяк, 
четка или машина за пръскане.
Разходна норма: 1.9 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка:
Комплект от 25 кг: торба от 20 кг + туба 
от 5 кг.

Planiseal 288

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

EN 1504-2 (C)

MC-IR
ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-2
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П Р О Д У К Т И  З А  Х И Д Р О И З О Л А Ц И Я

Гумена лента с алкалоустойчива 
тъкан за циментови 
хидроизолационни системи.

Области на приложение:
Mapeband се използва за хидроизолация 
на ъгли между съседни стени, както и 
между подове и стени, преди полагане 
на Mapelastic или Mapelastic Smart, 
Planiseal 88. Също така лентата е 
подходяща за еластично хидроизолиране 
на разширителни фуги по тераси и 
балкони, като част от хидроизолационните 
системи Mapelastic или Mapelastic Smart; 
за уплътняване около тръби и сифони в 
бани, душ кабини и кухни; за уплътняване 
на разширителни фуги при сглобяеми 
панели.
Mapeband запазва своята еластичност 
и деформируемост, дори при ниски 
температури. Лентата е устойчива на 
основи, киселини и солни разтвори.
Mapeband се залепва върху основата 
с Mapelastic или Mapelastic Smart, а 
отделните ленти се свързват помежду си 
с Adesilex LP.
Технически данни:
Експлоатационна температура: от -30оС 
до +60oС.
Опаковка: 
- ролки 120 мм х 10 м;
- ролки 120 мм х 50 м;
- вътрешен ъгъл 90° и 270°;
-  маншет, размер 120х120 мм и 400х400 

мм;
- специални кръстообразни и Т-образни 
профили.

Mapeband

Нетъкана полипропиленова тъкан 
с макроотвори за усилване на 
хидроизолационни мембрани. 

Области на приложение:
Mapetex Sel е нетъкана полипропиленова 
тъкан с макроотвори, съставена от 
синтетични полипропиленови нишки, 
която е проницаема за водата. Тя е
предназначена за използване съвместно 
с гъвкавите циментови хидроизолации 
Mapelastic или Mapelastic Smart за 
хидроизолиране на балкони, басейни и др.
Mapetex Sel може да се използва и с 
Mapegum WPS, бързосъхнеща, течна 
еластична мембрана за вътрешна 
хидроизолация. Благодарение на 
механичните свойства на продукта, 
той допълнително подобрява 
характеристиките на Mapelastic, 
Mapelastic Smart и Mapegum WPS 
- здравина, устойчивост на удари, 
удължаване и способност за премостване 
на пукнатини. Положените слоеве 
Mapetex Sel трябва да се припокриват 
мин. 5 см.
Технически данни:
Тегло: 80 г/м2.
Дебелина: 0,6 мм.
Якост на опън: 5 KN/м.
Деформация при максимално 
напрежение:
- 90% в надлъжно направление;
- 60% в напречно направление.
Опаковка: pолка от 25 м/1 м.

Mapetex Sel

Висококачествено лепило за лепене 
на PVC тръби под налягане.

Области на приложение:
Adesilex T Super се използва за лепене 
на PVC тръби. Лепилото се нанася върху 
една от страните за лепене, трябва да 
покрие цялата повърхност; двете парчета 
се залепват веднага и връзката се 
притиска внимателно.
Технически данни:
Цвят: червен, прозрачен.
Нанасяне: ръчно.
Съхранение: 12 месеца.
Опаковка: метални кутии от 1 кг и туби 
по 90 г.

Adesilex T Super
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Полихлоропреново лепило в 
разтворител.

Области на приложение:
Adesilex LP се използва за лепене 
на гумени, PVC подови или стенни 
покрития, линолеум, корк, абсорбиращи 
износоустойчиви подови или стенни 
покрития върху абсорбиращи основи. 
Ламинат върху дърво, метал или цимент. 
Лепилото се нанася върху двете страни 
за залепване. Двете повърхности се 
притискат една към друга след като 
разтворителят се изпари (около10-20 
мин).
Технически данни:
Цвят: бежов.
Нанасяне: ръчно.
Съхранение: 12 месеца.
Опаковка: метални кутии от 10, 5 и 1 кг.

Adesilex LP

TPE ъглов отводнителен елемент за
балкони.

Области на приложение:
Всяка опаковка съдържа 5 TPE 
отводнителни елемента за балкони с 
правоъгълно сечение с размери 57х48 мм 
с дължина 347 мм.
Изходите се предлагат в два цвята: 
слонова кост и меден цвят.

Drain Front

Пълен комплект за отводняване на
подове.

Области на приложение:
Drain Vertical и Drain Lateral е пълен
комплект за полагане на сифони 
по тераси, балкони, в бани, парни 
помещения, перални помещения и др., 
който включва:
•  Вертикални и хоризонтални РР 

(полипропиленови) отводнителни тръби, 
които се предлагат в 3 диаметъра (50, 
70 и 100 мм) със заварен накрайник и 
шапка от полипропилен с размер 400 х 
400 мм;

• Телескопично удължение;
• Бариера против миризми;
•  Подвижна решетка от неръждаема 

стомана.
Полипропиленовото покритие прави 
напълно възможно образуването 
на отлично, водонепропускливо 
запечатване между отводняването и 
хидроизолационния слой при използване 
на Mapelastic, Mapelastic Smart, 
Mapelastic Foundation, Mapelastic 
AquaDefense, Monolastic, Monolastic 
Ultra или Mapegum WPS.
Телескопичното удължение прави сифона
напълно пригодим по височина, за 
да пасне на всякаква дебелина над 
хидроизолационния слой.
Бариерата против миризми гарантира,
че никакви неприятни миризми няма да
минават през сифона, ако там няма вода.

Drain Vertical  
Drain Lateral

П Р О Д У К Т И  З А  Х И Д Р О И З О Л А Ц И Я
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П Р О Д У К Т И  З А  Х И Д Р О И З О Л А Ц И Я

Самозалепваща бутилова лента с 
алкалоустойчив нетъкан текстил, 
за еластични хидроизолационни 
системи.

Области на приложение:
Mapeband SA се използва за 
хидроизолация на ъгли между подове 
и стени на тераси, балкони и бани; 
за уплътнения при различни видове 
материали (битумни мембрани, метал, 
керамика и циментови замазки).
Mapeband SA притежава отлична 
адхезия към различни видове 
неабсорбиращи основи, като алуминий, 
мед, стомана, пластмаса, битумни 
хидроизолационни мембрани, както и 
към абсорбиращи основи като бетон, 
зидария, газобетон, мазилки и др. Лентата 
е допълващ продукт към еластичните 
хидроизолационни системи Mapelastic, 
Mapelastic Smart, Mapegum WPS, 
Mapelastic AquaDefence и Aquaflex Roof.
Опаковка: 25 м ролки с ширина 100 мм.

Mapeband SAAdesilex PG4

Двукомпонентно, тиксотропно 
лепило на епоксидна основа 
с модифицирана реология, за 
залепване на Mapeband, Mapeband 
TPE, PVC връзки, Hypalon, както и за 
структурно залепване на елементи.

Области на приложение:
Adesilex PG4 е двукомпонентно лепило 
на основата на епоксидна смола, фини 
селектирани агрегати и специални 
добавки. Adesilex PG4 се използва като 
лепило за синтетичните връзки, които 
се използват в хидроизолационните 
дейности, както и за ремонт, уплътняване 
и залепване на елементи от бетон, 
метал и естествен камък. Adesilex PG4 
се характеризира с нисък вискозитет 
и в резултат на това се постига добро 
омокряне на основата. Продуктът е 
лесен за нанасяне чрез маламашка върху 
хоризонтални и вертикални повърхности 
и тавани, без да капе, благодарение на 
високата си тиксотропност. За подготвяне 
на продукта компонент Б (бял) се излива 
в компонент А (сив) и се разбъркват с 
механична бъркалка на ниска скорост 
до получаване на еднородна смес (с 
еднороден сив цвят).
Adesilex PG4 отговаря на минималните 
изисквания на EN 1504-4.
Технически данни:
Съотношение на смесване: компонент A : 
компонент Б = 3 : 1.
Трайност на сместа: 70 минути (при тем-
пература +23°C).
Минимална дебелина на слоя: 1-2 мм.
Максимална дебелина на слоя: 1 см.
Класификация: EN 1504-4.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: мистрия.
Рaзходна норма: 1,60-1,65 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: 
комплект от 6 кг: кутия от 4,5 кг (комп. A); 
+ кутия от 1,5 кг (комп. Б).
комплект от 30 кг: кутия от 22,5 кг (комп. A); 
+ кутия от 7,5 кг (комп. Б).

EN 1504-4

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ  

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

EN 1504-4

TPE лента за еластично улътняване 
и хидроизолиране на дилатационни 
фуги и пукнатини.

Области на приложение:
Mapeband TPE 170 се използва при 
движения на фугите до 5мм, а Mapeband 
TPE 325 - до 10 мм. Лентите са особено 
подходящи за хидроизолиране на 
дилатационни фуги при пътища, водни 
тунели, покриви, фасади, сглобяеми 
стоманобетонни елементи.
Mapeband TPE се залепва върху 
повърхности, почистени от масла, прах, 
бои, с помощта на Adesilex PG4. Лентите 
Mapeband TPE могат да се съединяват 
помежду си със „студена заварка“.
Опаковка:
– Mapeband TPE 170: Ролки 30 м x 17 см;
– Mapeband TPE 325: Ролки 30 м x 32,5 см

Mapeband TPE
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Бързосъхнеща, гъвкава, течна 
мембрана за вътрешна хидроизолация.

Области на приложение:
Mapegum WPS е течна хидроизолационна 
мембрана за вътрешни повърхности, при 
условие, че не са потопени във вода или 
обект на покачваща влага. Mapegum WPS
може да се полага върху всякакви видове
основи: стени от гипсокартон, гипсови и
циментови мазилки, леки бетонни блокчета, 
дърво, съществуващи керамични плочки, 
циментови и анхидритни основи, дървени 
основи, магнезит, горещо излят асфалт.
Продукт за хидроизолация на стени и 
подове в бани и душ кабини преди полагане 
на керамични плочки или естествени 
камъни; хидроизолация на подове и стени в 
кухни и работни плотове преди полагане на 
керамични плочки.
Забележка: Mapegum WPS е 
сертифициран от следните институти като
хидроизолационна мембрана за влажна 
среда, която се полага под настилки с 
плочки.
- Säurefliesner (Германия): след изпитване в
съответствие с действащите стандарти.
- SP Шведски национален институт
за изпитания и проучвания (Швеция):
след изпитване в съответствие с BKR
стандарти (Съвет по строителна керамика).
- Норвежки институт за проучвания
и строителство: след изпитване в
съответствие с действащите стандарти.
Технически данни:
Образуване на повърхностна коричка: 
1 час.
Пълно изсъхване (2 мм дебелина при
+23оС): 5 часа.
Време на изчакване: около 60 мин между 
всеки слой; 12-24 часа преди полагане на 
керамика.
Цвят: светло сив.
Нанасяне: с маламашка, валяк, четка или 
впръскване.
Съхранение: 24 месеца. Да се пази от
замръзване.
Разходна норма: 1,5 кг/м2 за мм дебелина.
Опаковка: кутия от 5, 10 и 25 кг.

PVC лента за хидроизолационни 
системи, изпълнени с течна 
мембрана.

Области на приложение:
Mapeband PE 120 гъвкаво 
хидроизолиращо запечатване на
ръбове и дилатационни фуги преди да се
обработят с Mapegum WPS, Mapelastic 
Aquadefense, Aquaflex Roof и Aquaflex 
Roof Plus.
Забележка: лепенето на парчетата
Mapeband PE 120 трябва да става чрез 
използване на Adesilex LP.
Опаковка:
-  ролки по 50 м и 100 м, обща широчина 

120 мм;
-  ъглови парчета за 90о и 270о (кутии по 

25 броя);
-  парчета за запълване на дупки 120 х 

120 мм (кутии по 25 броя) и 425 х 425 мм 
(кутии по 10 броя).

Mapegum WPS Mapeband PE120

Двукомпонентна, епоксидно-
полиуретанова смола за 
гъвкава, устойчива на химикали 
хидроизолация преди полагане на 
керамични плочки.

Области на приложение:
Mapegum EPX/ EPX-T 25 е киселино-
устойчива хидроизолация на подове 
преди полагане на керамични плочки във 
фабрики, индустриални кухни, кланици 
и др. за предпазване на основата от 
въздействието на химически вещества. 
За стени се използва Mapegum EPX-Т. 
Mapegum EPX и Mapegum EPX-Т трябва 
да се нанесе в два слоя чрез четка, 
валяк или маламашка с обща дебелина 
не по-малко от 1 мм. За полагане на 
плочки върху Mapegum EPX се използва 
Kerapoxy или се напръсква пясък върху 
втория слой, докато е още свеж и се 
използва Granirapid, Elastorapid или
Adesilex P4.
Технически данни:
Трайност след смесване: 30-40 минути.
Готово за стъпване: след около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 3 дни
Цвят: сив.
Нанасяне: четка, валяк или маламашка.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 1,4 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: комплект от 10 кг: 8,7 кг (комп. 
А) + 1,3 (комп. Б)

Mapegum EPX / 
Mapegum EPX-T 25

П Р О Д У К Т И  З А  Х И Д Р О И З О Л А Ц И Я

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Säurefliesner-
Vereinigung e.V.

Burgwedel

P-66130401.001
P-66130402.001

Verbundabdichtung
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Г Р У Н Д О В Е

Двукомпонентен грунд без
разтворители.

Области на приложение:
Mapeprim SP се използва за обработване 
на гипсови и анхидритни повърхности 
преди полагане на керамични плочки 
или материали от камък. Mapeprim SP 
подобрява свързването на изглаждащите 
и изравнителни разтвори като Ultraplan 
и Planolit към много гладки и твърди 
повърхности като керамични плочки, 
естествен камък и дърво. Изравнителният 
разтвор се нанася, когато Mapeprim SP  
стане прозрачен, но е все още лепкав.
Mapeprim SP се полага само върху сухи
повърхности, които не са изложени на
покачваща влага.
Технически данни:
Годност след смесване: около 3 часa.
Време на изчакване преди полагане на
изглаждащ разтвор: между 1 и 3 часа.
Нанасяне: четка, валяк или гладка 
маламашка.
Съхранение: 12 месеца. Да се пази от
замръзване.
Разходна норма: 0,1-0,2 кг/м2.
Опаковка:
комплект 8 кг (4+4);
комплект 4 кг (2+2).

Mapeprim SP

Хидроизолационен грунд във водна
дисперсия.

Области на приложение:
Primer S се използва за хидроизолация 
на гипсокартон, ПДЧ-плоскости, 
гипсови плоскости и др., подложени 
на въздействието на вода в бани, душ 
кабини, зони за готвене и др. преди 
полагане на керамични плочки с лепило 
на циментова основа или пастообразно 
лепило.
Primer S е подходяш и за хидроизолация 
на анхидритни замазки преди полагане 
на керамични плочки или други подове, 
подложени на често миене.
Технически данни:
Време на изчакване между слоевете:
20-30 минути.
Време на изчакване преди полагане на
настилка: около 1-2 часа.
Нанасяне: четка или валяк.
Съхранение: 24 месеца. Да се пази от
замръзване.
Разходна норма: 0,1 кг/м2 за слой.
Опаковка: бутилка от 5 кг и опаковка 
12x1 кг.

Primer S 

Грунд на основата на синтетични 
смоли във водна дисперсия с много 
ниско съдържание на летливи 
органични съединения.

Области на приложение:
Primer G се използва за третиране на 
гипсови и анхидритни повърхности преди 
поставянето на керамични плочки или 
камък, както и на самонивелиращи подови 
замазки като Ultratop и Ultraplan. Също 
така се използва и за осигуряване на 
еднаква абсорбция на циментови и гипсови 
повърхности. Повърхностите трябва да са 
чисти и порьозни. Разтворете Primer G 
с вода от 1:1 до 1:3, премахнете остатъчния 
прах от основата, за да да осигурите 
равномерно абсорбиране на сместа. 
Тънкият слой Primer G, който се образува 
по циментовата или гипсова повърхност 
предпазва от химическа реакция между 
сулфатите и циментовите съставки в 
лепилото за плочки и мазилки, което в 
присъствието на влага води до образуване 
на солни „отлагания” - причина за 
отлепяне на плочките от гипсовата основа. 
Разтворете Primer G с вода 1:1 за първи 
слой и 1:1 до 1:2 за втори слой, когато се 
използва за грунд за Ultratop. Гипсовите и 
анхидритните повърхности трябва да са 
сухи (остатъчна влага под 0,5%).
Технически данни:
Консистенция: течност.
Цвят: син.
Разреждане: от 1:1 до 1:3 с вода, в зависи-
мост от абсорбцията на основата.
Време на изсъхване: 2 часа в зависимост 
от степента на разреждане и абсорбцията 
на основата.
EMICODE: EC1 - много ниски емисии. 
Съхранение: 24 месеца. Да се пази от 
замръзване.
Полагане: четка.
Разходна норма: 0,1-0,2 кг/м2 в зависимост 
от приложението.
Опаковка: туба от 5 кг, 10 кг и 25 кг и стек 
от 12x1 кг.

Primer G
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Eco Prim T 

Акрилен грунд без разтворители с
изключително ниски нива на 
отделяне на летливи органични 
съединения, за хигроскопични и 
нехигроскопични основи.

Области на приложение:
Ecо Prim T е многофункционален грунд 
за вътрешно приложение зa подобряване 
на прилепването на изглаждащи и 
изравнителни разтвори към всякакви 
повърхности - хигроскопични и
нехигроскопични: циментови, гипсови,
анхидритни, асфалтови, керамични, 
дървени и плочки. Много е подходящ за 
подобряване на прилепването на гъвкави 
и текстилни подови настилки, когато по 
пода има остатъци от стари лепила. При 
грундиране на циментови или анхидритни 
основи Eco Prim T може да се разреди с 
вода в съотношение от 1:1 до 1:2.
Технически данни:
Консистенция: рядка течност.
Цвят: бял.
Запалимост: не.
Препоръчителна температура на
приложение: от +5оС до +40оС.
Време на изчакване преди полагане на
изглаждащ разтвор или циментови 
лепила 2-3 часа, когато е положен върху 
циментова основа и 4-5 часа, когато е 
положен върху керамика.
EMICODE: EC1 Plus - много ниски нива на 
вредни емисии.
Съхранение: 24 месеца.
Нанасяне: с четка или валяк.
Разходна норма: 0,10 - 0,20 кг/м2.
Опаковка: туба от 5 кг и 20 кг.

Eco Prim Grip 

Многофункционален, готов за 
употреба свързващ разтвор и грунд 
на основата на акрилна смола и 
инертен пясък, с изключително 
ниски стойности на отделяни вредни 
органични вещества.
Подходящ за мазилки, изглаждащи
и изравнителни замазки и лепила за
керамика.

Области на приложение:
Eco Prim Grip e многофункционален, 
готов за употреба грунд за вътрешно и 
външно приложение. Осигурява грапава 
повърхност за отлично захващане и 
прилепване, дори върху гладки и малко 
хигроскопични основи. Може да се 
полага върху бетон, тухли, гипсокартон, 
дърво, пенобетон, керамика, мазилка, 
боя и гипс. Може да се използва също за 
подобряване на връзката на изглаждащи 
и изравнителни разтвори и лепила 
за керамични плочки във вътрешни 
помещения към нехигроскопични 
повърхности: керамика, мрамор и др.
Технически данни:
Консистенция: кремообразна течност.
Цвят: сив.
Време на изчакване преди полагане на
мазилка: 15-20 минути.
Време на изчакване преди полагане на
изглаждащ разтвор: 30 минути.
Температура на приложение: от +5оС до
+35оС.
EMICODE: EC1 Plus - много ниски нива на 
вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: с валяк или четка.
Разходна норма: 0,20-0,30 кг/м2.
Опаковка: кутия от 5 кг и 10 кг.

Mapeprim 1K 

Еднокомпонентен грунд на 
епоксидна основа без разтворители.

Области на приложение:
Mapeprim 1K се използва за подготвяне 
на гладки, компактни и непорести основи 
като подове с керамични плочки и 
материали от камък и стенни облицовки 
преди полагане на изглаждащи и 
изравнителни разтвори от гамата МАПЕИ 
или преди полагане на плочки с лепила на 
циментова основа.
Обработване на излят асфалт,
повърхности от дърво, талашит, PVC
или линолеум. Предпазва дървените
повърхности от влага. Изглаждащата
замазка или плочките могат да се полагат
в рамките на 24 часа. Ако полагането се
извършва 24 часа след нанасянето на 
грунда, върху свежия слой Mapeprim 1K 
се наръсва кварцов пясък. Mapeprim 1K 
се използва само на закрито върху сухи 
повърхности и такива, по които няма 
опасност да се появи влага.
Технически данни:
Температура на приложение: от +5оС до
+35оС.
Време на изчакване преди полагане на
изглаждащ разтвор: между 1 час и 3 
часа.
Максимално време за полагане на
изглаждащ разтвор: 24 часа.
Нанасяне: четка, валяк или гладка 
маламашка.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 0,1 - 0,15 кг/м2.
Опаковка: кутия от 1 кг и 5 кг.
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Акрилен грунд във водна дисперсия 
с проникване в дълбочина за 
заздравяване на порьозни 
повърхности и нездрави замазки.

Области на приложение:
Primer 3296 е грунд от микрочастици на 
основата на акрилен полимер, който може 
да проникне в строителните материали, 
дори и ако те не са много порьозни.
Благодарение на това свойство, Primer 
3296 е много подходящ за заздравяване 
на слаби и ронливи основи, като стари 
мазилки, тухли, варовик и стени от туф, 
повърхности от вар и циментов разтвор.
Primer 3296 се нанася чист или 
разреден 1:1 или 1:2 с вода, с четка, 
ако повърхността е малка, или с ръчна 
пръскачка под налягане.
Технически данни:
Консистенция: течност.
Цвят: опалесцентен.
Разреждане: 1:1 или 1:2, според степента 
на абсорбация на основата.
Време за стягане: 1-5 дни.
Време на изчакване преди полагане на 
лепилото: когато повърхността е суха.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: с четка, валяк, лейка.
Разходна норма: 0,1-0,5 кг/м2.
Опаковка: туба от 5 кг и 10 кг.

Primer 3296 

Втвърдител на водна основа без 
разтворители с отлична способност 
да прониква. 

Области на приложение:
Prosfas се използва за заздравяване 
в дълбочина на циментови основи с 
нестабилна повърхност или с лоши 
механични характеристики. Укрепване 
на замазки на циментова основа, 
които са склонни да се ронят, поради 
дефекти от хидратация или липса на 
спойващи вещества. Импрегниране и 
противопрахов грунд на повърхности 
на циментова основа. Prosfas е смес 
от силикати във воден разтвор с нисък 
вискозитет и затова има отлични свойства 
на проникване. Може да проникне в 
дълбочина от няколко сантиметра и 
когато изсъхне подобрява сцеплението 
на повърхностите на циментова основа 
като циментови лепила, самонивелиращи 
изравнителни замазки, хидроизолации на 
циментова основа и т.н. Да не се допуска 
пренасищане на основата! В такъв 
случай, да се отстрани неабсорбираното 
количество или да се поръси с кварцов 
пясък докато продукта е още свеж.
Prosfas е готов за употреба продукт и не 
се нуждае от разреждане.
Технически данни:
Консистенция: течност.
Цвят: прозрачен.
Време за изсъхване: в зависимост от
абсорбцията на основата.
Съхранение: 24 месеца. Да се пази от
замръзване.
Полагане: четка или валяк или изливане.
Разходна норма: 0,5-0,7 кг/м2.
Опаковка: туба от 25 кг.

Prosfas
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Л Е П И Л А  Н А  Ц И М Е Н Т О В А  О С Н О В А 

Лепило на циментова основа за кера-
мични плочки.

Области на приложение:
Mapeklej се използва за лепене на кера-
мични плочки, мозайка, фаянс и теракот 
по подове, стени и тавани във вътрешни 
помещения и на открито.
Технически данни:
Трайност след смесване: 6-8 часа.
Отворено време: > 20 минути.
Готовност за фугиране: 
- на стени: 3-6 часа.
- на подове: 24 часа.
Време на стягане преди да се стъпва: 
около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни. 
Цветове: сив.
Полагане: назъбена маламашка No 4, 5 
или 6.
EMICODE: EC1 R -  много ниски емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-5 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг.
Палет: 50 торби.

Mapeklej носи знака CE, както е 
декларирано в сертификат ITTn° 
71230101.101 (SFV), издаден от 
лаборатория Säurefliesner-Vereinigung e.V. 
Grossburgwedel (Германия) и в сертификат 
ITT  n° 25080231/Gi (TUM), издаден от 
Лаборатория на Техническия университет 
в Мюнхен (Германия).

Mapeklej

Лепило на циментова основа, без 
вертикално приплъзване, за лепене 
на керамични плочки (дебелина на 
слоя лепило до 5 мм).

Области на приложение:
Kerabond T се използва за лепене на 
керамични плочки и мозайки върху подо-
ве, стени и тавани. За вътрешна и външна 
употреба.
При смесване на Kerabond T с Isolastic 
вместо с вода се получава подобрено 
лепило от клас C2ES2.
Технически данни:
Трайност след смесване: повече от 8 
часа.
Отворено време: 20 минути.
Готовност за фугиране: 
- на стени: 4-8 часа.
- на подове: 24 часа.
Време на стягане преди да се стъпва: 
около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни. 
Цветове: сив.
Полагане: назъбена маламашка No 4, 5 
или 6.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски еми-
сии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-5 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг.
Палет: 50 торби.

Съответствието на Kerabond Т e декла-
рирано в Сертификат за първоначално 
изпитване на типа ITT no 25050176-
1/Gi (TUM) и no 25080238/Gi 
(TUM), издадени от Лаборатория към 
Техническия университет в Мюнхен 
(Германия) и в сертификати ITT n° 
1220.8/10/R03 NPU; 1220.10/10/R03 
NPU и 1220.9/10/R03 NPU издадени от 
Институт ITB Катовице (Полша)

Kerabond T 

Многофункционално лепило на ци- 
ментова основа, без вертикално 
приплъзване, за лепене на всякакъв 
вид керамични плочки върху външ-
ни повърхности и гранитогрес на 
закрито.

Области на приложение: 
Kerabond T-R е подходящо за лепене във 
вътрешни помещения на среден размер 
абсорбиращи керамични плочки (фаянс, 
теракот) върху повърхности хидроизоли-
рани с Planiseal 88.
Технически данни:
Трайност след смесване: повече от 8 
часа.
Отворено време: > 20 минути.
Готовност за фугиране: 
- на стени: 4-8 часа.
- на подове: 24 часа.
Време на стягане преди да се стъпва: 
около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни. 
Цветове: сив и бял.
Полагане: назъбена маламашка No 4, 5 
или 6.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски еми-
сии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-6 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг.
Палет: 50 торби.

Съответствието на Kerabond T-R 
декларирано в сертификат за 
първоначално изпитване ITT no 13/6468-
334 APPLUS, издаден от лаборатория 
LGAI, Балатера (Испания).

Kerabond T-R 

EN 12004

EN 12004 EN 12004
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Универсално лепило на циментова  
основа с удължено отворено време за 
полагане на керамични плочки върху 
външни повърхности и гранитогресни 
плочи на закрито.

Области на приложение:
Лепене на малки и средни по размер (до 
40х40 см – 1600 см2) абсорбиращи керамични 
плочки (фаянс, теракот) в бани и мокри 
помещения хидроизолирани с Planiseal 88. 
Лепене на гранитогресни плочи с размери 
до 40х40 см (1600 cм2) върху вътрешни и 
абсорбиращи основи. Вътрешно лепене на 
малки по размер (до 30x30 cм – 900 cм2) 
гранитогресни плочи върху подове в бани 
и мокри помещения хидроизолирани с 
Planiseal 88. Лепило за външно и вътрешно 
приложение за залепване на абсорбиращи 
керамични плочки (фаянс, теракот), 
декоративни керамични плочки изработени 
от термообработена глина (cotto) и др. и 
за мозайки изработени от всякакъв вид 
керамични плочки монтирани върху подове, 
стени или тавани. Точково залепване на 
изолационни материали, като експандирани 
или екструдирани плочи от полистирол, 
каменна и минерална вата, Heraclit, 
шумоизолиращи плочи на циментова основа 
и др.
Технически данни:
Трайност след смесване: над 8 часа.
Отворено време: 30 минути.
Фугиране:
- стени: 4-8 часа;
- подове: 24 часа.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цветове: сив и бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 6, 
8 или 10.
EMICODE: ЕС1 R Plus - много ниски нива
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 
– мозайка и плочки с малък размер: 2- 3 кг/м²
– плочки среден размер: 4-5 кг/м²;
–  големи размери, подове, екстериор  

> 5 кг/м² и повече.
Опаковка: Торба от 25 кг.

Kerabond E-R

Лепило на циментова основа за 
керамични плочки.

Области на приложение:
Keraset  се използва за лепене на 
всякакви видове малки по размер 
керамични плочки и мозайка върху 
подове и стени във вътрешни помещения 
и на открито, които не са подложени на 
голямо натоварване. Може да се полага 
върху традиционни стени с мазилки на 
циментова основа, замазки на циментова 
основа, върху анхидритни замазки 
и гипсокартон, които са грундирани 
предварително.
Технически данни:
Трайност след смесване: 6 - 8 часа.
Отворено време: 20 минути.
Фугиране:
- на стени: 3 - 6 часа;
- подове: 24 часа.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цветове: сив и бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5 
или 6.
EMICODE: ЕС1 R - много ниски нива на 
вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-5 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг.

Keraset носи знака CE, както е 
декларирано в сертификатa ITT No 
71230101.101 (SFV), издаден от 
Лаборатория Säurefliesner-Vereinigung
e.V. Grossburgwedel (Германия) и ITT No
25080231/Gi (TUM), издаден 
от Лаборатория към Техническия 
университет в Мюнхен (Германия).

Keraset 

EN 12004 EN 12004

Гъвкава латексова добавка, която се 
смесва с Kerabond, Kerabond T, Kerabond 
T-R, Kerabond E-R, Kerafloor и Adesilex P10.

Области на приложение:
Isolastic е латексова добавка, която се 
смесва с Kerabond, Kerabond T, Kerafloor 
за подобряване на техните експлоатационни 
качества и деформируемост, отговаряйки на 
клас C2ES2 (подобрено лепило на циментова 
основа, поддаващо се на голямо деформиране 
с удължено отворено време) в съответствие 
с EN 12004. Лепилата, получени по този 
начин са подходящи за лепене на закрито и 
открито на всякакви видове керамични плочки 
(теракот, фаянс, естествен камък, клинкер, 
стъклокерамика, гранитогрес и др.) върху 
традиционни основи, бетон, предварително 
отляти бетонни панели, при условия, че 
са набрали достатъчна якост (3 месеца), 
топлоизолационни панели, фиброцимент, 
гипсокартон и дърво или дървени композитни 
плоскости, но само ако са добре закрепени. 
Полагането може да извърши върху повърхности 
на гипсова или анхидритна основа, само ако са 
предварително грундирани. Isolastic, разреден 
с вода в съотношение 1 : 1 може също да се 
смеси с Adesilex P10 за подобряване на неговата 
деформируемост и да отговаря на изискванията 
на клас S1 в съответствие с EN 12004.
Технически данни:
Kerabond/Kerabond T/Kerafloor + Isolastic:
Трайност след смесване: повече от 8 часа.
Отворено време: 20-30 минути.
Фугиране:
на стени: 4-8 часа; подове: 24-36 часа.
Готово за стъпване: 24-36 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Деформируемост в съответствие с EN 12004: 
S2 - поддава се на голяма деформация (Adesilex 
P10 + Isolastic, разредени с вода в съотношение 
1:1 - S1 деформируемо).
Нанасяне: Kerabond/Kerabond T + Isolastic: 
назъбена маламашка No 4, 5 или 6.
Kerafloor + Isolastic: назъбена маламашка No 6 
или 10 или специална маламашка за Kerafloor.
Adesilex P10 + Isolastic, разредени с вода в 
съотношение 1:1: назъбена маламашка No 4 или 
5 или 6.
Съхранение: 24 месеца. Да се пази от 
замръзване.
Разходна норма: 1-2 кг/м2.
Опаковка: туба от 25, 10 и 5 кг; опаковка от 
12х1 кг.

Kerabond+Isolastic носи знака CE, както е 
декларирано в сертификати ITT No 25070081/
Gi (TUM) и No 25080048/Gi (TUM), Kerabond T 
+ Isolastic носи знака CE, както е декларирано в 
сертификати ITT No 25070265-
1/Gi (TUM) и No 25080055/
Gi (TUM), и Adesilex P10 + 
Isolastic носи знака CE, както 
е декларирано в сертификата 
ITT No 25080056/Gi (TUM), 
издадени от Лаборатория към 
Техническия университет Мюнхен 
(Германия).

Isolastic



Kerabond T-R

EN 12004

Универсално лепило 
на циментова основа, 
без вертикално 
приплъзване, за 
полагане на керамични 
плочки върху външни 
повърхности и 
гранитогрес на закрито
• Лесен за работа
• Отлична якост
• Много добра способност за 
омокряне
•  Позволява полагане, без 

провисване,  
дори и при много тежки 
плочи

• Втвърдява се, без 
съществено свиване
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Латексови лепила

Висококачествено, двукомпонентно лепи-
ло на циментова основа без вертикално 
приплъзване за керамични плочки, стъкле-
на мозайка и материали от камък.

Области на приложение:
Лепене на материали от камък (само ако са
устойчиви на влага), всякакъв вид керамични
плочки и мозайка във вътрешни помещения
и на открито, по подове и стени, плувни
басейни и резервоари, върху традиционни
стени с мазилки на циментова основа, замазки на 
циментова основа, анхидритни замазки
и гипсови стени (само ако са грундирани
предварително), вътрешни стени от
пенобетонни блокчета, гипсокартон, системи
за подово отопление, съществуващи подове,
фиброциментови плоскости, излят бетон и
предварително изляти бетонни интериорни
панели (съхнали поне 4 месеца).
Много е подходящ за полагане на облицовки в
плувни басейни, резервоари и др.
Технически данни:
Keracrete + Keracrete Powder:
Трайност след смесване: 90 минути.
Отворено време: 20 минути.
Фугиране:
- на стени: 4 - 6 часа;
- подове: 24 часа.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
(21 дни за плувни басейни и резервоари).
Цветове:
- Keracrete Powder: сив и бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5 или 6.
EMICODE: ЕС1 R Plus - много ниски нива на 
вредни емисии.
Съхранение:
- Keracrete: 24 месеца. Да се пази от
замръзване.
- Keracrete Powder: 12 месеца.
Разходна норма:
0,6-1 кг/м2 Keracrete.
2,4-4 кг/м2 Keracrete Powder.
Опаковка:
- Keracrete: туба от  25, 10 и 5 кг.
- Keracrete Powder: торба от 25 кг.
Keracrete + Keracrete Powder носят знака
CE, както е декларирано в сертификати ITT
No 25040267/Gi (TUM) и No 25080247/
Gi (TUM), издадени от Лаборатория към 
Техническия университет в Мюнхен (Германия).

Keracrete +
Keracrete Powder

EN 12004

Лепила + Isolastic Latex EN 12004

KERABOND T + ISOLASTIC C2ES2

KERABOND T-R + ISOLASTIC C2ES2

KERABOND E-R + ISOLASTIC C2ES2

KERABOND T + ISOLASTIC
разредено 1:1 с вода C2ES1

KERABOND T-R + ISOLASTIC
разредено 1:1 с вода C2ES1

KERABOND E-R + ISOLASTIC
разредено 1:1 с вода C2ES1

ADESILEX P10 + ISOLASTIC
разредено 1:1 с вода C2ES1
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Подобрени с полимери лепила на 
циментова основа

Висококачествено лепило на циментова 
основа без вертикално приплъзване и с 
удължено отворено време за керамични 
плочки, гранитогрес и материали от 
камък.

Области на приложение:
Adesilex P9 се използва за лепене на 
всякакъв вид керамични плочки и мозайки 
по подове и стени във вътрешни помещения 
и на открито върху традиционни мазилки на 
циментова основа, замазки на циментова 
основа, анхидритни замазки и гипсови стени 
(грундирани предварително), боядисани 
вътрешни стени, само ако боята е в добро 
състояние, съществуващи подове с мозайка 
или мрамор (максимален размер на 
плочките 900 см2), добре втвърдени бетонни 
конструкции. Adesilex P9 се използва и за 
лепене на всякакъв вид керамични плочки 
и мозайка (максимален размер на плочките 
300 см2 и здрави основи) в плувни басейни и 
резервоари.
Технически данни:
Трайност след смесване: над 8 часа.
Отворено време: 30 минути.
Фугиране:
- стени: 4-8 часа;
- подове: 24 часа.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цветове: сив и бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5 или 6.
EMICODE: ЕС1 R Plus - много ниски нива на 
вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-5 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг и кутии 4х5 кг.
Съответствието на Adesilex P9 e декларирано в 
Сертификат за първоначално изпитване на типа 
ITT n° 25050141/Gi (TUM) и n° 25080230/Gi 
(TUM), издадени от Лаборатория към Техническия 
университет в Мюнхен (Германия) и в сертификати 
ITT n° 1220.1/10/R03 NPU; 1220.3/10/R03 
NPU; 1220.2/10/R03 NPU и 1220.4/10/R03 
NPU, издадени от Институт ITB Катовице (Полша).

Adesilex P9 

Висококачествено, флексово лепило 
на циментова основа, без вертикално 
приплъзване за керамични плочки 
и гранитогрес, включително и върху 
хидроизолации Mapelastic, Mapelastic 
Aquadefense, Mapegum WPS. 

Области на приложение:
Adesilex P7 се използва за лепене на 
керамични плочки и мозайка върху подове, 
стени и тавани във вътрешни помещения 
и на открито. Подходящо е и за лепене 
на плочка върху плочка от съществуващи 
покрития с плочки до 900 см2 и 
предварителна обработка с Ecoprim Grip. 
Подходящ е също за точково лепене на 
изолационни материали като експандиран 
полистирол, каменна и стъклена вата, 
Eraclit (дървесно-циментови плоскости), 
шумоизолационни панели и др.
Технически данни:
Трайност след смесване: повече от 8 часа.
Отворено време: 20 минути.
Готовност за фугиране: 
- на стени: 4-8 часа.
- на подове: 24 часа.
Време на стягане преди да се стъпва: 
около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни. 
Цветове: сив.
Полагане: назъбена маламашка No 4, 5 
или 6.
EMICODE: EC1 R Plus -  много ниски 
емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-5 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг.
Палет: 50 торби.
Adesilex P7 носи знака CE, както е 
отбелязано в сертификати ITT n° 
25050141/Gi (TUM) and n° 25080230/Gi 
(TUM), издадени от Лаборатория
в Техническия университет в Мюнхен 
(Германия).

Висококачествено лепило на цимен-
това основа с удължено отворено 
време за гранитогресни, керамични 
плочки и естествен камък.

Области на приложение:
Adesilex P7 Plus се използва за лепене на 
гранитогресни и керамични плочки, малък 
и среден размер не чувствителен към 
влага естествен камък, и мозайки върху 
подове, стени във вътрешни помещения 
и на открито, както и за подово лепене на 
широкоформатни гранитогресни плочи с 
размер 60х60 см и 80х80 см на закрито. 
Подходящ е също за точково лепене на 
изолационни материали като експандиран 
полистирол, каменна и стъклена вата, 
Eraclit (дървесно-циментови плоскости), 
шумоизолационни панели и др.
Технически данни:
Трайност след смесване: над 8 часа.
Отворено време: 30 минути.
Фугиране:
- стени: 4-8 часа;
- подове: 24 часа.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цветове: сив и бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 
8 или 10
EMICODE: ЕС1 R Plus - много ниски нива
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 
За лепене на керамични плочки
-  Мозайка и малки по размер плочки: 

2 кг/м²;
- Нормални по размер плочки: 2,5-3 кг/м²;
-  Големи по размер плочи за настилки на 

открито: 4 кг/м²;
-  Точково лепене на изолационен материал 

приблизително 5 кг/м².
Опаковка: Торба от 25 кг.

Adesilex P7 Adesilex P7 Plus

EN 12004 EN 12004 EN 12004

ново
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Л Е П И Л А  Н А  Ц И М Е Н Т О В А  О С Н О В А 

Бяло, висококачествено лепило на 
циментова основа, без вертикално 
приплъзване и удължено отворено 
време за облицовки от стъклена, 
керамична и мраморна мозайка.

Области на приложение:
Adesilex P10 се използва за лепене по стени и 
плувни басейни във вътрешни помещения и на 
открито на стъклена, керамична и мраморна 
мозайка по подове (смесен с Isolastic, 
разреден в съотношение 1:1 с вода) с гръб от 
хартия или мрежа върху традиционни мазилки 
на циментова основа, замазки на циментова 
основа, анхидритни замазки и гипсови стени 
(предварително грундирани), вътрешни стени 
от пенобетонни блокчета, гипсокартон,
системи за подово отопление, добре 
втвърдени бетонни конструкции, боядисани 
интериорни стени, само ако боята е в добро 
състояние. При смесване на Adesilex P10 
с Isolastic като 50% заместител на вода, 
се подобряват работните характеристики и 
деформируемостта, отговаряйки на клас S1 
(деформируемо лепило съгласно EN 12004). 
Смесен по този начин, Adesilex P10 може да 
се използва за полагане на плочки в плувни 
басейни, върху еластични и непорести основи 
като Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic 
AquaDefense, Monolastic, Monolastic Ultra, 
Mapegum WPS и др., както и върху керамични 
настилки.
Технически данни:
Трайност след смесване: над 8 часа.
Отворено време: 30 минути.
Фугиране:
- стени: 4-8 часа;
- подове: 24 часа.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цвят: бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5 или 6.
EMICODE: ЕС1 R Plus - много ниски нива на 
вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-5 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг.
Adesilex Р10 носи знака CE, както е 
декларирано в сертификат ITT No 25080061/
Gi (TUM), издаден от Лаборатория към 
Техническия университет в 
Мюнхен (Германия).

Adesilex P10 

EN 12004

Висококачествено лепило на циментова
основа, без вертикално приплъзване и с
удължено отворено време за керамични
плочки и материали от камък.

Области на приложение:
Keraflex се използва за лепене върху подове и 
стени във вътрешни помещения и на открито на 
всякакви видове керамични плочки и керамични 
мозайки, материали от камък (при условие, че са 
устойчиви на влага) върху традиционни мазилки 
на циментова основа, замазки на циментова 
основа, анхидритни замазки и гипсови стени (при 
условие, че са грундирани
предварително), интериорни стени от
пенобетонни тухли, гипскартон, подови
отоплителни системи, боядисани интериорни 
стени, при условие, че боята е в отлично 
състояние, съществуващи мраморни покрития, 
подова мозайка и керамични подове, основи, 
които са хидроизолирани с Mapelastic, 
Mapelastic Smart, Mapelastic AquaDefense, 
Monolastic, Monolastic Ultra или Mapegum WPS, 
върху достатъчно твърди бетонни конструкции. 
Лепене в плувни басейни и резервоари на 
всякакъв вид керамични плочки и керамична 
мозайка.
Забележка. Подходящ за полагане върху подове, 
подложени на интензивно натоварване.
Технически данни:
Трайност след смесване: над 8 часа.
Отворено време: 30 минути.
Фугиране:
- стени: 4 - 8 часа;
- подове: 24 часа.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цветове: сив и бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, или 6.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски нива на
вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-5 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг, кутия от 4х5 кг.
Keraflex носи знака CE, както е декларирано
в сертификати ITT No 25040476/Gi (TUM) и No
25080239/Gi (TUM), издадени от Лаборатория
към Техническия университет в Мюнхен
(Германия).

Keraflex 

EN 12004

Висококачествено лепило на 
циментова основа за керамични 
плочки и естествен камък. 
Деформируемо клас S1 в 
съответствие с EN12004, с 
удължено отворено време и с много 
ниски нива на вредни органични 
съединения.

Области на приложение:
За лепене във вътрешни помещения 
и на открито на широкоформатни 
керамични плочки от всички видове 
(гранитогрес, теракота, фаянс, клинкер, 
стъклокерамика и др.) и естествен камък 
(при условие, че не е чувствителен към 
влага), върху вертикални и хоризонтални 
повърхности, включително, които може 
да са обект на деформация. Също така 
е подходящо за точково лепене на 
изолационни материали като полистирол, 
каменна и стъклена вата, Eraclit®, 
звукоизолиращи плоскости и др.
Технически данни:
Трайност след смесване: над 8 часа.
Отворено време: 30 минути.
Фугиране:
- стени: 4-8 часа;
- подове: 24 часа.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цветове: сив.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 
8 или 10.
EMICODE: ЕС1 R Plus - много ниски нива
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 
Лепене на керамични плочки 
–  Мозайки и малки по размер плочки 

2 кг/м2;
– Нормални размери: 2,5-3 кг/м2;
–  Големи размери, настилки на открито: 

5 кг/м2.
Точково лепене на изолационни 
материали: приблизително 5 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг.

Keraflex Easy S1 

EN 12004

C2E S1

ново
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Еднокомпонентно, леко, висококачествено 
лепило на циментова основа по 
технология Low Dust (по-малко отделяне 
на прах); нанася се лесно с маламашка, 
без вертикално приплъзване, добра 
гъвкавост с удължено отворено време и 
изключително висока производителност, 
за керамични плочки и материали от 
камък.

Области на приложение:
Ultralite Flex се използва за лепене на всякакъв 
вид и форма керамични плочки (фаянс, теракот, 
гранитогрес, клинкер и др.) и здрави материали 
от камък, които не са чувствителни на влага, 
във вътрешни помещения и на открито върху 
традиционни строителни основи. Ultralite Flex 
е без вертикално приплъзване, което го прави 
подходящо за лепене на плочки отгоре надолу.
Поради високата способност на омокряне 
Ultralite Flex е особенно подходящо за лепене 
на тънки гранитогресни плочки. Малкото 
относително тегло на Ultralite Flex прави 
по-лесна работата с него и транспортирането 
и подобрява неговата производителност с 
55% в сравнение със стандартните лепила на 
циментова основа на МАПЕИ.
Забележка. Новаторската технология Low 
Dust, която отличава този продукт се изразява 
в значително намаляване на отделяното 
количество прах по време на смесване на 
продукта, правейки работната среда
по-приятна и по-безопасна за работещия в 
сравнение с обикновените лепила на циментова 
основа на МАПЕИ.
Технически данни:
Трайност след смесване: повече от 8 часа.
Отворено време: > 30 минути.
Фугиране:
- стени: след 4 - 8 часа;
- подове: след 24 часа.
Готово за стъпване: след около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цветове: бял или сив.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 6 или 10.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,5-2,5 кг/м2.
Опаковка: торба от 15 кг.

Ultralite Flex носи знака CE, както е декларирано 
в сертификат ITT n° 4/8872-1332 и n°
14/8872-1333, издаден от APPLUS, LGAI 
Технологичен център в Белатера (Испания).

 Ultralite Flex 

EN 12004

Висококачествено, деформируемо лепило на 
циментова основа с удължено отворено време 
и без вертикално приплъзване, за керамични 
плочки и материали от камък, произведено по 
технологията Low Dust  и с много ниско нива 
на емисии на летливи органични съединения. 
Особено подходящо за полагане  на голямо-
форматни плочки от гранитогрес и естествен 
камък.

Области на приложение:
Keraflex Maxi S1 се използва за лепене във вътрешни 
помещения и на открито, до 15 мм дебелина, на 
подови или керамични плочки от всякакъв вид и 
размер (фаянс, теракот, гранитогрес, клинкер и др.) 
върху неравни основи и мазилки, без да се налага 
предварително подравняване на основата. За лепене 
във вътрешни помещения и на открито на материали 
от камък (при условие, че не са чувствителни към 
влага), върху традиционни мазилки на циментова 
основа, замазки на циментова основа, анхидритни 
замазки и гипсови мазилки (при условие, че са 
грундирани предварително), интериорни стени от 
пенобетонни тухли, гипсoкартон, подови отоплителни 
системи, боядисани интериорни стени (при условие, 
че боята е в отлично състояние), съществуващи 
мраморни покрития, подова мозайка и керамични 
подове, основи, които са хидроизолирани с 
Mapelastic, Mapelastic Smart, AquaDefense, 
Monolastic, Monolastic Ultra или Mapegum WPS 
и върху достатъчно твърди бетонни конструкции. 
Отличителната характеристика на новаторската 
технология Low Dust на това лепило се изразява в 
значително намаляване на отделяното количество 
прах по време на смесване, правейки го по-лесно за 
работа и по-безопасно за работещия в сравнение с 
нормалните лепила на циментова основа на МАПЕИ.
Технически данни:
Трайност след смесване: повече от 8 часа.
Отворено време: > 30 минути.
Фугиране:
- стени: след 4-8 часа;
- подове: след 24 часа.
Готово за стъпване: след около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Деформируемост съгласно EN 12004: S1 -
деформируемо.
Цветове: сив и бял.
Нанасяне: назъбена маламашка   No 4, 5, 6 или 10.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма:
1,2 кг/м2 за мм дебелина.
Опаковка:
- Keraflex Мaxi S1 бял: торба от 23 кг.
- Keraflex Maxi S1 сив: торба от 25 кг.
Keraflex Maxi S1 носи знака CE, както е декларирано 
в сертификати ITT No 25070387/Gi (TUM) и No 
25080246/Gi (TUM), издадени от Лаборатория към 
Техническия университет в Мюнхен (Германия).

Висококачествено, деформируемо, 
тиксотропно лепило на циментова 
основа, с удължено отворено време 
за полагане на керамични плочки и 
камък.

Области на приложение:
За лепене във вътрешни помещения 
и на открито на керамични плочи от 
всички видове и размери (глазирани 
плочи, теракота, порцеланови плочи) 
и естествен камък (при условие, че 
не са чувствителни към влага), върху 
вертикални и хоризонтални повърхности, 
които може да са обект на деформация. 
Също така е подходящо и за точково 
лепене на изолационни материали 
като EPS, каменна и стъклена вата, 
Eraclit® (дървено-циментови плоскости), 
звукоизолиращи плоскости и т.н.
Технически данни:
Трайност след смесване: над 8 часа.
Отворено време: 30 минути.
Фугиране:
- стени: 4-8 часа;
- подове: 24 часа.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Цветове: сив и бял
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 
6, 8,10.
EMICODE: ЕС1 R Plus - много ниски нива
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 
Лепене на керамични плочки 
–  Мозайки и основно малоразмерни 

плочки: 2 кг/м2;
– Нормални размери: 2,5-3 кг/м2;
–  Големи размери, настилки на открито: 

5 кг/м2.
Точково лепене на изолационни материали
– Пяна и др. прибл. 0,5-0,8 кг/м2;
–  Гипсокартонови панели, клетъчен бетон 

приблизително 1,5 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг.

Keraflex Maxi S1 Keraflex Extra S1

EN 12004 EN 12004
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Еднокомпонентно, леко, силно 
деформируемо и висококачествено лепило 
на циментова основа по технология Low 
Dust (по-малко отделяне на прах); нанася 
се лесно с маламашка, без вертикално 
приплъзване с удължено отворено време 
и изключително висока производителност, 
за керамични плочки и материали 
от камък. Много подходящ за тънки 
гранитогресни плочки.
Области на приложение:
Ultralite S2 се използва за лепене на всякакъв 
вид и форма керамични плочки (фаянс, теракот, 
гранитогрес, клинкер и др.) и здрави материали 
от камък, които не са чувствителни на влага, 
във вътрешни помещения и на открито върху 
традиционни строителни основи. Поради 
високата способност на омокряне Ultralite S2 
е особено подходящо за лепене на тънки 
гранитогресни плочки. Малкото относително 
тегло на Ultralite S2 прави по-лесна работата с 
него и транспортирането и подобрява неговата 
производителност с 80% в сравнение със 
стандартните S2 лепила на циментова
основа на МАПЕИ.
Технически данни:
Трайност след смесване: повече от 8 часа.
Отворено време: > 30 минути.
Фугиране:
- стени: след 4-8 часа;
- подове: след 24 часа.
Готово за стъпване: след около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Деформируемост съгласно EN 12004: S2 - 
силно деформируемо.
Цветове: бял или сив.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 6 или 10.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма:
1,5-2,5 кг/м2.
Опаковка: торба от 15 кг.

Ultralite S2 носи знака CE, както е декларирано в
сертификат ITT n°25110055/AG и n°
25110056/AG(TUM), издаден от Лаборатория в
Техническия университет в Мюнхен (Германия).

 Ultralite S2

Еднокомпонентно, леко, деформируемо и
висококачествено лепило на циментова 
основа по технология Low Dust (по-малко 
отделяне на прах); нанася се лесно с 
маламашка, без вертикално приплъзване с 
удължено отворено време и изключително 
висока производителност, за керамични 
плочки и материали от камък. Много 
подходящ за тънки гранитогресни плочки.

Области на приложение:
Ultralite S1 се използва за лепене на всякакъв 
вид и форма керамични плочки (фаянс, теракот, 
гранитогрес, клинкер и др.) и здрави материали 
от камък, които не са чувствителни към влага, 
във вътрешни помещения и на открито върху 
традиционни строителни основи. Ultralite S1 е 
без вертикално приплъзване, което го прави 
подходящо за лепене на плочки отгоре надолу. 
Поради високата способност на омокряне 
Ultralite S1 е особенно подходящо за лепене 
на тънки гранитогресни плочки. Малкото 
относително тегло на Ultralite S1 прави по-лесна 
работата с него и транспортирането и подобрява 
неговата производителност с 60% в
сравнение със стандартните лепила на 
циментова основа на МАПЕИ. Ultralite S1 
съдържа повече от 30% рециклирани материали.
Забележка. Новаторската технология Low 
Dust, която отличава този продукт се изразява 
в значително намаляване на отделяното 
количество прах по време на смесване на 
продукта, правейки работната среда по-приятна 
и по-безопасна за работещия в сравнение с 
обикновените лепила на циментова основа на 
МАПЕИ.
Технически данни:
Трайност след смесване: повече от 8 часа.
Отворено време: > 30 минути.
Фугиране:
- стени: след 4-8 часа;
- подове: след 24 часа.
Готово за стъпване: след около 24 часа.
Готово за експлоатация: около 14 дни.
Деформируемост съгласно EN 12004: S1 -
деформируемо.
Цветове: сив.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 6 или 10.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 1,5-2,5 кг/м2.
Опаковка: торба от 15 кг.

Ultralite S1 носи знака CE, както е декларирано в
сертификат ITT n° 25080237/Gi и n° 
25110057/AG (TUM), издаден от Лаборатория в 
Техническия университет в Мюнхен (Германия).

Ultralite S1 

EN 12004

C2TE S1ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА КЕРАМИЧНИ П
ЛО

ЧК
И
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Contains > 20% recycled content

C2E S2

EN 12004

Contains > 20% recycled content
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Лепила с „пълен контакт” 

Висококачествено, бързосвързващо
лепило на циментова основа с пълен 
контак за лепене на керамични 
плочки и материали от камък.
Области на приложение:
Adesilex P4 се използва за лепене във 
вътрешни помещения и на открито на 
всякакъв вид средни и големи
по размер керамични и гранитогресни 
плочки, материали от камък (при условие, 
че са устойчиви на влага) в среди, 
подложени на голямо натоварване върху: 
съществуващи подове (керамични плочки, 
естествен камък, подова мозайка, бетон), 
при условие, че са здрави и идеално 
чисти, върху замазки на циментова основа 
и подови отоплителни системи.
Особено е подходящ за големи по размер 
гранитогресни плочки. Полагането 
е възможно и без да е необходимо 
двойно намазване (на гърба на плочката 
и основата). Adesilex P4 може да се 
използва също като изглаждащ разтвор 
за вътрешни помещения и на открито.
Технически данни:
Приложение: само върху подове.
Трайност след смесване: над 60 минути.
Отворено време: 15 минути.
Фугиране: след 4 часа.
Готово за стъпване: след около 4 часа.
Готово за експлоатация: след около 24 
часа.
Цвят: сив.
Нанасяне: назъбена маламашка No 6, 10 
или маламашка със заоблени зъби.
EMICODE: ЕС1 R Plus - много ниски нива 
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 3-10 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг.

Adesilex P4 носи знака CE, както е
декларирано в сертификат ITT No 
25070275/ Gi (TUM), издаден от 
Лаборатория в Техническия
университет в Мюнхен (Германия).

Adesilex P4 

EN 12004

    E
N 12004 



Adesilex P7

EN 12004

Висококачествено 
флексово лепило на 
циментова основа, 
без вертикално 
приплъзване, за 
керамични плочки и 
гранитогрес
• Лесен за работа
•  Много тиксотропен, Adesilex 

P7 може да са полага върху 
вертикални повърхности без 
провисване или приплъзване 
дори и при използване на 
тежки плочи;

•  Oтлично залепване към всички 
материали, които обикновено 
се използват в строителството;

•  Втвърдява се с минимално 
свиване.
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Adesilex P9 Express

Високоефективно, бързосвързващо, 
циментово лепило, без вертикално 
приплъзване за керамични плочки, 
гранитогрес и нечувствителен към 
влага естествен камък.

Области на приложение:
Adesilex P9 Express се използва 
за полагане на керамични плочки,  
гранитогрес, мозайка и естествен камък 
по външни и вътрешни повърхности 
на сгради, върху най-често срещаните 
основи в строителството (подове или 
стени). Лепене на плочка върху плочка от 
съществуващи покрития с плочки до  
900 см2. Освен това е подходящ за лепене 
на изолационни материали, като например 
пенополистирол, плочи от минерална и 
стъклена вата, шумопоглъщащи панели 
и др.
Технически данни:
Трайност след смесване: 60 минути.
Отворено време: около 20 минути.
Време за корекции на плочката: около 
15 минути.
Фугиране на стени: след 4 часа.
Фугиране на подове: след 4 часа.
Време на стягане преди да се стъпва: 
след 4 часа.
Пълно натоварване: след 3 дни.
Цветове: сив.
Полагане: назъбена маламашка.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-4 кг/м2.
Опаковка: торба от 25 кг.
Палет: 50 торби.

Adesilex P9 Express е с CE маркировка, 
поставена въз основа на Доклад от 
изпитване № LT-463/05 и Становище  
№ NT-615/P/05 издадени от ITB - 
Building Research Institute
(нотифициран орган № 1488), 
Полша.

Бързосвързващи лепила 

Двукомпонентно, висококачествено, 
бързосвързващо и хидратиращо лепило на 
циментова основа, силно деформируемо, 
с удължено отворено време и без 
вертикално приплъзване за керамични 
плочки, гранитогрес и материали от камък.

Области на приложение:
Elastorapid е особено подходящо лепило за 
бърз монтаж на всякакъв вид керамични плочки, 
гранитогрес и големи по размер гранитогресни 
плочки и материали от камък на открито 
(фасади, балкони, тераси, каменни настилки) и 
плувни басейни. Подходящо е за полагане на 
настилки върху подове, подложени на голямо 
натоварване (например: индустриални подове, 
складове, супермаркети и др.) и за лепене на 
керамично плочки върху деформируеми основи 
(шперплат, дървени агломерати, при условие, че 
са водоустойчиви, стари дървени подове - тип 
гредоред, и др.). Трайността след смесване, 
която е по-дълга от тази при традиционното 
бързосвързващо лепило, прави лепилото 
Elastorapid изключително подходящо за 
употреба през лятото, когато се изисква бързо 
приключване на ремонта.
Технически данни:
Трайност след смесване: 60 - 75 минути.
Отворено време: 30 минути.
Фугиране: 3 часа.
Готово за стъпване: около 2 - 3 часа.
Готово за експлоатация: след 24 часа (3 дни за 
резервоари и плувни басейни).
Деформируемост съгласно EN 12004: S2 - 
силно деформируемо.
Цветове: сив и бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 6 или 10.
Съхранение: компонент А: 12 месеца;
компонент Б: 24 месеца. Да се пази от
замръзване.
Разходна норма: 3-8 кг/м2.
Опаковка:
Elastorapid бял: комплект от 31,25 кг.
Компонент А: 25 кг/ компонент Б: 6,25 кг.
Elastorapid сив: комплект от 31,25 кг.
Компонент А: 25 кг/ компонент Б: 6,25 кг.

Elastorapid носи знака CE, както е декларирано в 
сертификати ITT No 25070277/Gi (TUM) и No 
25080024/Gi (TUM), издадени от Лаборатория 
към Технически университет в Мюнхен 
(Германия).

Elastorapid 

EN 12004

EN 12004

C2FTE
S2

Дебелослойно (до 20 мм), бързо- 
свързващо, циментово лепило за 
керамични плочки и нечуствителен 
към влага естествен камък.

Области на приложение:
Keraset Maxi Express се използва 
за лепене на керамични плочки и 
нечувствителен към влага естествен 
камък върху традиционни строителни 
основи. Препоръчва се за лепене на 
подови покрития върху хоризонтални 
основи. Особено подходящ за приложение 
при ниски температури до +5оC и когато 
се налага бързо въвеждане на обекта в 
експлоатация.
Технически данни:
Трайност след смесване: 60 минути.
Отворено време: около 20 минути.
Време за корекции на плочката: около 
15 минути.
Фугиране на стени: след 4-8 часа.
Фугиране на подове: след 24 часа.
Време на стягане преди да се стъпва: 
след 4 часа.
Пълно натоварване: след 24 часа.
Цветове: сив.
Полагане: назъбена маламашка.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски 
емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 12 кг/м2 за 1 см 
дебелина на слоя.
Опаковка: торба от 25 кг.
Палет: 50 торби.

Keraset Maxi 
Express

EN 12004
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ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ  ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА КЕРАМИЧНИ П
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Двукомпонентно, висококачествено, 
деформируемо, бързосвързващо и 
хидратиращо, двукомпонентно лепило 
на циментова основа за всякакъв вид 
керамични плочки, гранитогрес и
материали от камък.

Области на приложение:
Granirapid е особено подходящо лепило за 
полагане на материали от камък, които са 
относително неустойчиви на влага и когато се 
изисква бързо съхнене на лепилото. Подходящо 
за лепене на подови настилки, подложени на
голямо натоварване. Поради свойството му
за изключително залепване и бързо свързване 
и съхнене, Granirapid е много подходящо за 
извършване на бързо полагане на плочки и 
настилки, които могат да влязат в експлоатация 
много бързо (супермаркети, индустриална среда, 
болници, летища, плувни басейни и др.).
Технически данни:
Трайност след смесване: 45 минути.
Отворено време: 20 минути.
Фугиране: 3 часа.
Готово за стъпване: 3-4 часа.
Готово за експлоатация: след 24 часа (3 дни
за резервоари и плувни басейни).
Деформируемост съгласно EN 12004: S1 -
деформируемо.
Цветове: сив и бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 6 или 10.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски нива на 
вредни емисии.
Съхранение: компонент А: 12 месеца;
компонент Б: 24 месеца. Да се пази от
замръзване.
Разходна норма: 3-8 кг/м2.
Опаковка:
Granirapid бял: комплект от 28 кг.
Компонент А: 22,5 кг
Компонент Б: 5,5 кг.
Granirapid сив: комплект от 30,5 кг.
Компонент А: 25 кг
Компонент Б: 5,5 кг.

Granirapid носи знака CE, както е декларирано 
в сертификати ITT No 
85330201.101 (SFV),
издаден от Лаборатория 
Säurefliesner- Vereinigung e.V. 
Grossburgwedel (Германия) и
No 25070279/Gi (TUM), No 
25080057/Gi (TUM) и No 
25080060/Gi (TUM), издадени от
Лаборатория към Технически 
университет в Мюнхен (Германия).

Granirapid Latex Plus 

Латексова добавка, която придава
еластичност при смесване с 
Keraquick.

Области на приложение:
Latex Plus е добавка за Keraquick. Тя
подобрява деформируемостта на 
Keraquick и покрива изискванията за 
клас S2 (силно деформируемо лепило) 
съгласно EN 12004. Силно деформируемо, 
висококачествено, бързосвързващо лепило 
без вертикално приплъзване за полагане на 
керамични плочки, гранитогрес, материали 
от камък, изолационни плоскости, 
гипсокартон и др., във вътрешни 
помещения и на открито. Latex Plus 
трябва да се използва като заместител на 
водата при подготовка. Много е подходящ 
за бързо полагане на керамични плочки, 
гранитогрес и големи по размер плочи от 
камък (по фасади, балкони, тераси и др.), 
в плувни басейни и върху деформируеми 
основи.
Технически данни:
Latex Plus + Keraquick
Трайност след смесване: 30 минути.
Отворено време: 10-15 минути.
Фугиране: 2-3 часа.
Готово за стъпване: около 2-3 часа.
Готово за експлоатация: около 24 часа (3
дни за резервоари и плувни басейни).
Деформируемост съгласно EN 12004: S2 -
силно деформируемо.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 6 
или 10.
Съхранение (Latex Plus): 24 месеца. Да се
пази от замръзване.
Разходна норма:
0,7-2 кг/м2.
Опаковка: туба от 10 кг.

Keraquick + Latex Plus носи знака CE,
както е декларирано в сертификат ITT No
25080065/Gi (TUM), издаден от 
Лаборатория към Технически университет в 
Мюнхен (Германия).

Висококачествено, деформируемо,
бързосвързващо лепило на циментова
основа без вертикално приплъзване за
керамични плочки и материали от камък.

Области на приложение:
Keraquick S1 се използва за лепене по подове и 
стени във вътрешни помещения и на открито на 
всякакъв вид средни и големи по размер керамични 
плочки, гранитогрес, материали от камък, по които 
има риск от поява на петна (при условие, че са 
устойчиви на влага) в среди, където е необходимо 
да се извърши бърз ремонт върху: съществуващи 
подове (керамични плочки, естествен камък, 
подови мозайки, бетон), само ако са здрави и 
добре почистени, замазки на циментова основа и 
подова отоплителна система, гипсокартон, бетонни 
конструкции и предварително отляти бетонни 
панели, при условие, че са втвърдени, фибро-
циментови и дървени плоскости, основи, които са 
хидроизолирани с Mapelastic, Mapelastic Smart, 
Mapelastic AquaDefense, Monolastic, Monolastic 
Ultra, Mapegum WPS и др.
Забележка. Много подходящо е за ремонт в
помещения, подложени на голямо натоварване
и когато повърхностите трябва да влязат в
експлоатация много бързо, като обществени
сгради, пешеходни зони, супермаркети,
изложбени зали; подходящо е за бързо полагане
или ремонт в плувни басейни, индустриални заводи
(пивоварни, винарни, мандри и др.), охладителни
помещения и за бърз ремонт в бани,
душ кабини, кухни, тераси.
При смесване на Keraquick с Latex Plus, което
напълно замества водата, деформируемостта се
подобрява като отговаря на изискванията на клас
S2 (силно деформируемо лепило), в съответствие 
с EN 12004.
Технически данни:
Трайност след смесване: 30 минути.
Отворено време: 20 минути.
Фугиране: 2-3 часа.
Готово за стъпване: около 2-3 часа.
Готово за експлоатация: след 24 часа (3 дни за
резервоари и плувни басейни).
Деформируемост съгласно EN 12004: S1 -
деформируемо.
Цветове: сив и бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 6 или 10.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски нива на
вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2-5 кг/м2.
Опаковка: Keraquick сив - торба от 25 кг.
Keraquick бял - торба от 23 кг.

Keraquick S1 носи знака CE, както е декларирано
в сертификати ITT No 25070276/Gi (TUM), No
25080059/Gi (TUM) и No 25080063/Gi (TUM),
издадени от Лаборатория към Технически
университет в Мюнхен (Германия).

Keraquick S1
(замества Keraquick)
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Еднокомпонентно, високоефективно, 
силно деформируемо, олекотено, бързо 
свързващо и хидратиращо лепило на 
циментова основа , с удължено отворено 
време, много ниски емисии на вредни 
вещества, лесно за нанасяне и с висока 
обмокряща способност и изключителна 
висока производителност за керамични 
плочки и материали от камък. Много 
подходящо за тънки гранитогресни плочки.

Области на приложение:
Ultralite S2 Quick се използва за лепене на 
всякакъв вид и форма керамични плочки (фаянс, 
теракот, гранитогрес, клинкер и др.) и здрави 
материали от камък, които не са чувствителни 
към влага, във вътрешни помещения и на открито 
върху традиционни строителни основи. Лепене 
на всякакъв вид мозайки върху вътрешни и 
външни повърхности дори и в плувни басейни.
Лепене на гранитогресни плочи по подове и 
стени включително и по фасади.
Особено подходящо при полагането на 
голямоформатни плочи без нужда от обмазване 
на гърба на плочката.
Поради високата способност за обмокряне 
Ultralite S2 Quick е особенно подходящо за 
лепене на тънки гранитогресни плочки (с двойно 
обмазване) включително и върху външни 
топлизолационни системи, като Mapetherm 
Tile Sistem. Малкото относително тегло на 
Ultralite S2 Quick прави по-лесна работата с 
него и транспортирането и подобрява неговата 
производителност с 80% в сравнение със 
стандартните лепила на циментова основа на 
МАПЕИ от клас S2. Ultralite S2 Quick
съдържа повече от 20% рециклирани материали.
Технически данни:
Трайност след смесване: около 50мин.
Отворено време: > 30 минути.
Фугиране:
- подове и стени: след 2-3 часа;
Готово за стъпване: след около 2-3 часа.
Готово за експлоатация: след 24 часа.
Деформируемост съгласно EN 12004: S2 -
силно деформируемо.
Цветове: бял и сив.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 6 или 10.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 0,8кг/м2/мм.
Опаковка: торба от 15 кг.

Ultralite  S2 Quick носи знака CE, както 
е декларирано в APPLUS+сертификат n° 
12/5363-1240-S и n° 12/5363-1241-S 
издаден от LGAI Technological 
Center laboratory, Bellaterra (Spain).

Ultralite S2 Quick

Еднокомпонентно, високоефективно, 
деформируемо, олекотено, бързо 
свързващо и хидратиращо лепило на 
циментова основа , без вертикално 
приплъзване, лесно за нанасяне и с висока 
обмокряща способност и изключителна 
висока производителност за керамични
плочки и материали от камък. Много 
подходящо за тънки гранитогресни плочки.

Области на приложение:
Ultralite  S1 Quick се използва за лепене на 
всякакъв вид и форма керамични плочки (фаянс, 
теракот, гранитогрес, клинкер и др.) и здрави 
материали от камък, които не са чувствителни 
към влага, във вътрешни помещения и на открито 
върху традиционни строителни основи. Лепене 
на всякакъв вид мозайки върху вътрешни и 
външни повърхности дори и в плувни басейни.
Лепене на гранитогресни плочи по подове и 
стени включително и по фасади.
Ultralite  S1 Quick е без вертикално приплъзване 
което го прави подходящо за лепене на плочки 
отгоре надолу.
Поради високата способност за обмокряне
Ultralite  S1 Quick е особенно подходящо за 
лепене на тънки гранитогресни плочки. Малкото
относително тегло на Ultralite  S1 Quick прави 
по-лесна работата с него и транспортирането и 
подобрява неговата производителност с 60% в
сравнение със стандартните лепила на 
циментова основа на МАПЕИ. Ultralite  S1 Quick
съдържа повече от 20% рециклирани материали.
Технически данни:
Трайност след смесване: около 50мин.
Отворено време: > 20 минути.
Фугиране:
- подове и стени: след 2-3 часа;
Готово за стъпване: след около 2-3 часа.
Готово за експлоатация: след 24 часа.
Деформируемост съгласно EN 12004: S1 -
деформируемо.
Цветове: бял и сив.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 6 или 10.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 0,8 кг/м2/мм.
Опаковка: торба от 15 кг.

Ultralite S1 Quick носи знака CE, както 
е декларирано в сертификат ITT n° 
25120143(TUM), издаден от Лаборатория в 
Техническия университет в Мюнхен (Германия).

Ultralite S1 Quick
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Adesilex P9 Express

EN 12004

Висококачествено, 
бързостягащо, циментово 
лепило, без вертикално 
приплъзване, за 
керамични плочки и 
материали от камък
• Стъпване след 4 часа
• Фугиране след 4 часа
• Подходящ за използване 

при зимни условия. 
Експлоатационна температура 
от -30оC до +90оC 

• Полагане на плочка върху 
плочка при размер на 
плочките до 900 см2

• Лесна обработваемост
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Л Е П И Л А  Н А  О С Н О В АТА  Н А  С И Н Т Е Т И Ч Н И  С М О Л И

Готово за употреба пастообразно 
лепило за керамични плочки 
без вертикално приплъзване и с 
удължено отворено време.

Области на приложение:
Adesilex P22 e подходящо за лепене 
във вътрешни помещения на всякакъв 
вид керамични плочки (фаянс, теракот и 
гранитогрес) върху всякакви традиционни 
основи, но е много подходящо за бетонни 
конструкции, предварително изляти 
бетонни панели, които са се втвърдявали 
поне 1 месец, фиброцимент, гипсокартон 
и дървени плоскости, при условие, 
че са достатъчно здрави и за точково 
лепене на изолационни материали. 
Много е подходящо за полагане върху 
гипсокартонни повърхности и гъвкави
основи. Идеално лепило тип „Направи си
сам”.
Забележка. Да не се използва при 
постоянно потопени във вода основи и 
повърхности, при които има риск от поява 
на влага.
Технически данни:
Приложение: върху стени и тавани.
Отворено време: 30 минути.
Фугиране: 24 часа.
Готово за експлоатация: 7-14 дни.
Деформируемост: силно деформируемо.
Цвят: бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4 
или 5.
Съхранение: 24 месеца. Да се пази от
замръзване.
Разходна норма: 1,5-2,5 кг/м2.
Опаковка: туба от 5, 12 и 25 кг и 12х1 кг.

Adesilex P22 носи знака CE, както е
декларирано в сертификат ITT No 
25040268/ Gi (TUM), издаден от 
Лаборатория към Технически университет 
в Мюнхен (Германия).

Adesilex P22  
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Висококачествено, готово за 
употреба пастообразно лепило 
без вертикално приплъзване и 
с удължено отворено време за 
полагане на керамични плочки.

Области на приложение:
Ultramastic III се използва за лепене по 
подове и стени и тавани във вътрешни 
помещения и по стени на открито 
на всякакъв вид керамични плочки 
(фаянс, теракот и гранитогрес и др. 
с абсорбираща повърхност) върху 
традиционни основи като:
•  Бетонни конструкции и предварително 

изляти бетонни панели (които са се 
втвърдявали поне един месец);

•  Фиброцимент; гипсокартон и дървени 
плоскости, ако са добре закрепени.

Ultramastic III е подходящ също и 
за точково лепене на изолационни 
материали. 
Забележка. Да не се използва при 
постоянно потопени във вода основи и 
повърхности, при които има риск от поява 
на влага.
Технически данни:
Отворено време: 30 минути.
Време за регулиране: до 35-40 минути,
в зависимост от хигроскопичността на
основата и заобикалящите условия.
Фугиране: след 12-24 часа.
Готово за стъпване: около 2 дни.
Готово за експлоатация: 7 дни.
Деформируемост: силно деформируемо.
Цвят: бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5 
или 6.
Съхранение: 24 месеца. Да се пази от
замръзване.
Разходна норма:
За стени: 1,5-2,5 кг/м2.
За подове: 3-4 кг/м2.
Опаковка: кофа от 5, 12 и 16 кг и туба от 
1 кг.

Ultramastic III носи знака CE, както е
декларирано в сертификат ITT No 
25040266/ Gi (TUM), издаден от 
Лаборатория към Технически университет 
в Мюнхен (Германия).

Ultramastic III

EN 12004
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Висококачествено, устойчиво 
на плесени, готово за употреба 
пастообразно лепило, без 
вертикално приплъзване и 
BioBlock технология за лепене на 
декоративни тухли и агломерати, 
декоративни елементи от лек 
цимент и синтетични смоли.

Области на приложение:
Готово за употреба пастообразно лепило
за лепене и фугиране на декоративни 
тухли, както големи така и малки по 
размер леки агломерати декоративни 
елементи. Лепилото е на основата на 
цимент и смоли и може да се полага във 
вътрешни помещения и на открито:
•  Твърди бетонни конструкции и 

предварително изляти бетонни панели и 
мазилка;

•  Фиброцимент, гипсокартон и дървени 
плоскости, ако са добре закрепени.

Когато проникне във фугите трябва да се
обработи с влажна четка в рамките на 
20 минути. Може да се използва и като 
фугираща смес.
Забележка. Да не се използва върху
повърхности, които са постоянно 
потопени във вода или основи, при които 
има опасност от поява на влага.
Технически данни:
Отворено време: 20 минути.
Време за регулиране: 30-35 минути.
Фугиране: крайно обработване с четка,
потопена в лепилото, за да се запълнят
фугите, което се извършва в рамките на
20 минути (в зависимост от условията на
заобикалящата среда).
Цветове: бял, сив или бежов.
Нанасяне: назъбена маламашка No 6, 8 
или 10.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 1,4-4,2 кг/м2.
Опаковка: кофи от 12 кг.

Fix & Grout Brick

Готови за употреба пастообразни лепила 
и фугиращи смеси 

EN 12004

D2T



55



56

Двукомпонентно, епоксидно лепило 
без вертикално приплъзване за 
керамични плочки и материали от 
камък.

Области на приложение:
Kerapoxy Adhesive се използва за 
противокиселинно лепене на всички
видове и форми керамични плочки върху 
всякакъв вид основи, които се
използват в строителството. Използва се 
за лепене на плочки от фибростъкло в
плувни басейни, лепене на мраморни 
прагове и подпрозоречни первази.
Kerapoxy Adhesive може да се използва и 
за лепене на твърди елементи и специални 
керамични изделия.
Технически данни:
Годност след смесване: 45 минути.
Отворено време: 60 минути.
Готово за стъпване: около 10-12 часа.
Готово за експлоатация: 2 дни.
Цвят: сив.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4, 5, 
6 или 10.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 1,5 кг/м2 за мм 
дебелина.
Опаковка: комплект от 10 кг.

Kerapoxy Adhesive носи знака CE, както
е декларирано в сертификат ITT No
25070399/Gi (TUM), издаден от 
Лаборатория към Технически университет 
в Мюнхен (Германия).

Двукомпонентна, киселиноустойчива 
фугираща смес за фуги с широчина 
над 3 мм, която се предлага в 20 цвята.
Може да се използва и като лепило.

Области на приложение:
Kerapoxy се използва за киселиноустойчиво 
и хидрофобно фугиране на подове и стени 
с керамични плочки и камъни във вътрешни 
помещения и на открито, където се изисква 
абсолютна чистота и устойчивост на повечето 
агресивни химически вещества.
Кerapoxy се използва за фугиране на 
подове и стени в хранително-вкусовата 
промишленост (мандри, заводи за сирена, 
пивоварни фабрики, винарни, заводи за 
консервирани храни и др.), в магазини и 
помещения, в които се изисква отлична 
хигиена (магазини за сладолед, месарници 
и др.). Продуктът се използва за фугиране 
на индустриални подове и стени (заводи за 
поцинковане, фабрики за кожи, акумулаторни 
стаи, фабрики за хартия и др.), където се 
изисква висока механична устойчивост и 
киселиноустойчивост.
Kerapoxy се използва и за фугиране на 
плувни басейни, много подходящ материал 
за басейни, съдържащи минерална или 
морска вода. С Kerapoxy могат да се  
фугират  резервоари, съдържащи агресивни 
химикали (пречиствателни заводи и др.).  
Продуктът може да се използва за фугиране 
на керамични плочки върху работни 
плотове в лаборатории, кухненски работни 
повърхности и др.
Технически данни:
Годност след смесване: 45 минути.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 3 дни. След 4
дни повърхностите могат да понесат
химическо въздействие.
Цветове: 20.
Нанасяне: гумена маламашка на МАПЕИ.
Крайно обработване: гъба на 
МАПЕИ или уред Scotch-Brite®.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: В зависимост 
от размера на фугата.
Опаковка: комплект от 5 кг и  
10 кг и кутия от 12x2 кг.

Kerapoxy Adhesive

Висококачествено, двукомпонентно
полиуретаново лепило за керамични
плочки и материали от камък.

Области на приложение:
Keralastic е подобрено лепило от реактивни 
смоли (R2). Може да се използва за лепене 
във вътрешни помещения и на открито на 
керамични плочки, естествени камъни и 
агломерати, мозайка върху всякакъв вид 
основи, които обикновено се използват 
в строителството. Много е подходящо за 
повърхности от метал, дърво, фирбоцимент, 
гума, PVC и линолеум. Необходимо е при 
лепене на естествени камъни и агломерати 
(всякакъв вид мрамор, Verde Alpi, плочи и 
др.), които са подложени на движение или 
си променят размера, поради абсорбция 
на вода (клас С стабилност на размера 
съгласно стандартите на МАПЕИ).
Когато лепилата се нанесат в непрекъснат
слой се създава отлична хидроизолационна
повърхност, върху която могат да се
полагат керамични плочки със същия
продукт. Подходящо е за повърхности,
изложени на случаен контакт с вода
(например дървени, кухненски, работни
плотове).
Keralastic T (R2T) е тиксотропния вариант
на Keralastic и е много подходящо за
вертикални приложения.
Технически данни:
Отворено време: 50 минути.
Фугиране: 12 часа.
Готово за стъпване: около 12 часа.
Готово за експлоатация: около 7 дни.
Деформируемост: силно деформируемо.
Цветове: сив или бял.
Нанасяне: назъбена маламашка No 4 или 5.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 2,5-5 кг/м2.
(А:Б = 94:6 тегловно съотношение).
Опаковка: комплект от 5 и 10 кг.

Keralastic + Keralastic T носят знака CE,
както е декларирано в сертификати ITT No
25040320/Gi (TUM) и No25040471/
Gi (TUM), издадени от Лаборатория 
към Технически университет в Мюнхен 
(Германия).

Keralastic/
Keralastic T Kerapoxy

Суперполимерни лепила 
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Двукомпонентно, високо ефективно, 
полиуретаново лепило без 
вертикално приплъзване, без 
разтворители и с много ниско ниво 
на вредни органични съединения, 
за лепене на керамични плочки и 
материали от камък.

Области на приложение: 
Ultrabond Eco PU 2K се използва за 
лепене на керамични плочки, каменни 
плочи и мозайки върху всякакви 
видове вътрешни и външни основи на 
стени и подове, които се използват в 
строителната индустрия като например, 
замазки, мазилки, бетон, фиброциментови 
плоскости, гипс, гипсокартон, готови 
гипсови панели и др. и върху особено 
трудни основи като метал, PVC, полиестер 
и т.н.   
Технически данни:
Отворено време: 20 минути.
Време на изчакване преди фугиране: 
12 часа.
Готовност за лек пешеходен трафик: 
приблизително 12 часа.
Готовност за пълна експлоатация: 
приблизително 7 дни.
Висока деформируемост: добра.
Цвят: сив и бял.
Полагане: с назъбена шпатула N 4 или 5. 
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски 
емисии.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 2,5-5 кг/м².
Опаковка: комплект от 10 кг (A : Б =  
88 : 12 части в тегло).

Съответствието на Ultrabond Eco PU 2K 
е декларирано в ITT сертификати с № 
15/10709-1380 и № 15/10709-1380-S 
издадени от LGAI Technological Center S.A. 
на Bellaterra - Барселона (Испания). 

Ultrabond Eco  
PU 2K
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Фугиращи смеси на циментова основа 
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Изключително фин, бял,  
висококачествен разтвор на 
циментова основа, за фуги на плочки 
до 4 мм.

Области на приложение:
Keracolor SF е лесен за нанасяне 
и завършване, гладък и компактен, 
изключително фин разтвор за фугиране 
във вътрешни помещения и на открито, 
подове и стени на всякакъв вид керамични 
плочки (фаянс, теракот, клинкер и др.), 
предварително полирани материали 
от камък (естествен камък, мрамор, 
гранит, агломерати и др.), стъклени и 
предварително полирани мраморни 
мозайки. Подходящ за запълване
на фуги с намалена дебелина в плувни
басейни, кухни и изключително гладки и
полирани подови повърхности.
При смесване на Keracolor SF с Fugolastic 
се подобряват крайните характеристики 
като се постига подходяща якост дори и 
за много тежки експлоатационни условия 
(подходящо за басейни, фасади, естествен 
камък, който трябва да се полира след 
полагане).
Технически данни:
Годност след смесване: 2 часа.
Време на изчакване преди крайно
обработване: 10-20 минути.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 7 дни.
Цвят: бял.
Нанасяне: гумена маламашка на МАПЕИ 
или гумена шпакла.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски нива 
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца (торба от 22 кг), 24 
месеца (кутия по 5 кг).
Разходна норма: в зависимост от размера 
на фугата.
Опаковка: торба от 22 кг и кутия от 4х5 кг, 
в зависимост от цвета.

Висококачествен, полимерно 
модифициран фугиращ разтвор на 
циментова основа, с водоотблъскващ 
ефект DropEffect® за фуги до 6 мм.

Области на приложение:
Keracolor FF е лесен за нанасяне и 
завършване разтвор, гладък и компактен, 
изключително фин разтвор за фугиране във 
вътрешни помещения и на открито, подове 
и стени на всякакъв вид керамични плочки 
(фаянс, теракот, гранитогрес и клинкер), 
теракота, материали от камък (естествен 
камък, мрамор, гранит, агломерати и др.), 
стъклени и мраморни мозайки. Подходящ 
за запълване на фуги в плувни басейни 
(след смесване с Fugolastic), бани, кухни 
и изключително гладки и полирани подови 
повърхности. Употребата на хидрофобни 
добавки (Технология DropEffect®) придава на
фугиращите разтвори водоотблъскващи
свойства, като ги прави по-малко податливи 
на замърсяване и с отлична трайност.
При смесване на Keracolor FF с Fugolastic 
се подобряват крайните характеристики като 
се постига подходяща якост дори и за много 
тежки експлоатационни условия (подходящо 
за басейни, фасади, бани и подове с много 
тежък трафик).
Технически данни:
Годност след смесване: около 2 часа.
Време на изчакване преди крайно
обработване: 10-20 минути.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 7 дни.
Цветове: 14.
Нанасяне: гумена маламашка на МАПЕИ или 
гумена шпакла.
Крайно обработване: гъба на МАПЕИ или 
Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски нива на 
вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца (торба от 25 кг), 
24 месеца (кутии по 5 кг и 2 кг).
Разходна норма: в зависимост от размера 
на фугата.
Опаковка: торба от 25 кг и кутия 4x5 кг, в 
зависимост от цвета.

Keracolor SF

Бързосвързващ и съхнещ, висококачествен, 
полимерно модифициран разтвор 
с добавка срещу ефлоресценция 
(изсоляване), за фуги от 2 до 20 мм.

Области на приложение:
Ultracolor Plus се използва за фугиране във 
вътрешни помещения и на открито на подове 
и стени от всякакви керамични плочки (фаянс, 
теракот, гранитогрес, и стъклокерамика), 
материали от камък и мраморна мозайка. 
Осигурява напълно еднороден цвят, не 
позволява образуване на повърхностна 
ефлоресценция, съхне бързо и затова подовите 
и стенните настилки са готови за експлоатация 
много бързо. Технологията BioBlock®, вложена 
в този продукт пречи на образуването и
размножаването на плесени и мухъл по
повърхността на фугиращия разтвор във
влажна среда. Също така, употребата на
специални хидрофобни добавки (технология
DropEffect®) придава на разтворите
водоотблъскващи свойства, като ги прави
по-малко податливи на замърсяване и с голяма
дълготрайност. Много подходящ за фугиране 
на външни фасади, балкони, тераси, плувни 
басейни, бани и кухни. Изключително подходящ 
за фугиране на подове в супермаркети, 
сервизни помещения по магистрали, 
ресторанти, летища и др.
Технически данни:
Годност след смесване: 20-25 минути.
Време за изчакване преди крайно
обработване: 15-30 минути.
Готово за стъпване: около 3 часа.
Готово за експлоатация: след 24 часа
(48 часа за резервоари и плувни басейни).
Цветове: 34.
Нанасяне: маламашка с гума на МАПЕИ или 
гумена шпакла.
Крайно обработване: гъба или Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 Plus - много ниски нива на 
вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца (торба от 23 кг), 24
месеца (торба от 5 кг и 1 кг).
Разходна норма: в зависимост от размера на 
фугата.
Опаковка: торба от 2 кг и 23 кг, кутия от 4x5 кг.

Ultracolor Plus Keracolor FF
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Течна полимерна добавка за 
Keracolor FF и Keracolor FF GG.

Области на приложение:
Fugolastic се използва като заместител на
вода с фугиращите разтвори на 
циментова основа Keracolor FF и 
Keracolor GG за подобряване на 
плътността, износоустойчивостта, 
намаляване на порьозността и попиването
на вода. Изключително подходящ за
фугиране на подове, подложени на
интензивно натоварване, плувни басейни,
тераси, балкони и фасади.
Забележка. Да не се използва Fugolastic,
смесен с Keracolor FF или Keracolor GG 
за фугиране на теракотени подове или 
порести неравни повърхности. При 
фугиране на полирани гранитогресни 
плочки се препоръчва да се направи 
предварително тест, за да се провери 
способността му за почистване.
Технически данни:
Fugolastic + Keracolor:
Годност след смесване: след 2 часа.
Време на изчакване преди крайно
обработване: 10-20 минути.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 7-10 дни.
Нанасяне: гумена маламашка на МАПЕИ 
или гумена шпакла.
Крайно обработване: гъба на МАПЕИ или
уред Scotch-Brite®.
Съхранение на Fugolastic: 24 месеца. Да 
се пази от замръзване.
Разходна норма: В зависимост от 
размера на фугата и разхода на фугираща 
смес.
Опаковка: туба от 5, 10 и 25 кг и бутилка 
12х1 кг.

Fugolastic

Висококачествен, полимерно
модифициран фугиращ разтвор на
циментова основа за фуги от 4 до 
15 мм.

Области на приложение:
Keracolor GG се използва за фугиране 
във вътрешни помещения и на открито, 
подове и стени на всякакъв вид 
керамични плочки (фаянс, теракот, 
гранитогрес и клинкер), облицовъчни 
тухли и материали от камък (естествен 
камък, мрамор, гранит, агломерати и 
др.). Подходящ за запълване на фуги 
по фасади, балкони, тераси, в плувни 
басейни (след смесване с Fugolastic), 
бани, кухни и груби подови покрития. При 
смесване на Keracolor GG с Fugolastic се 
подобряват крайните характеристики като 
се постига подходяща якост дори и за 
много тежки експлатационни условия.
Технически данни:
Годност след смесване: след 2 часа.
Време на изчакване преди крайно
обработване: 10 минути.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 7 дни.
Цветове: 14.
Нанасяне: гумена маламашка на МАПЕИ, 
гумена шпакла или ракел.
Крайно обработване: гъба на МАПЕИ или
Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски нива 
на вредни емисии.
Съхранение: 12 месеца (торба от 25 кг), 
24 месеца (кутии по 5 кг).
Разходна норма: в зависимост от 
размера на фугата.
Опаковка: торба от 25 кг и кутия 4х5 кг, в 
зависимост от цвета.

Keracolor GG
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Циментов разтвор за фуги с перфектна еднородност на цвета и 
устойчивост на микроорганизми с технология BioBlock®.

Сигурната фугираща смес.
Устойчива на мухъл.

ПРОТИВ 
ЕФЛОРЕСЦЕНЦИИ

БАКТЕРИОСТАТИЧНО 
ДЕЙСТВИЕ

УСТОЙЧИВ НА
МУХЪЛ И ПЛЕСЕН

ШИРОКА ЦВЕТОВА 
ГАМА

    Против образуване на ефлоресценции и с 
отлична дълготрайност

    Устойчив на разпространение на 
микроорганизми с технологията BioBlock®      

    Висока водоотблъскваща способност, прави 
повърхностите по-малко податливи на 
замърсяване с технологията DropEffect®  

   За вътрешни помещения и на открито
      Сертифициран по EMICODE ЕС1 PLUS: 

много ниска емисия на летливи органични 
съединения (VOC) - PLUS

   Класифициран CG2WA съгласно EN13888

Предлага се в гама от 34 цвята!

Информация за продукта

facebook/mapeibulgaria

Мапеи с вас: да научим повече 
заедно на www.mapei.com
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Двукомпонентна, киселиноустойчива 
фугираща смес много подходяща за 
фугиране на стъклокерамика, която 
се предлага в 32 цвята. Може да се 
използва и като лепило.

Области на приложение:
Kerapoxy Design се използва за 
декоративно фугиране на покрития от 
плочки по подове и стени и особено 
на стъклена мозайка във вътрешни 
помещения и на открито. Подходящ 
е също за киселиноустойчиво лепене 
върху всички традиционни основи 
в строителството. Перленият краен 
вид на продукта подчертава приятния 
ефект на завършващите материали. 
Kerapoxy Design Може също да се 
смесва с MapeGlitter и се получава много 
специфичен ефект. Препоръчва се за 
фугиране, където полупрозрачният финиш 
е препоръчителен, защото позволява на 
светлината да минава през разтвора.
 Лепене и фугиране по стени на бани и душ 
кабини. Лепене и фугиране във сауни, 
турски бани и др. 
Лепене и фугиране в плувни басейни 
особено такива с минерална или морска 
вода.
Технически данни:
Годност след смесване: 45 минути.
Отворено време (като лепило): 30 минути.
Време за регулиране (като лепило):  
60 минути.
Готово за стъпване: след около 24 часа.
Готово за експлоатация: след 4 дни 
повърхностите могат да понесат химическо
въздействие.
Цветове: 31 и полупрозрачен.
Нанасяне: гумена маламашка на МАПЕИ.
Крайно обработване: гъба на МАПЕИ или
Scotch-Brite®.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: В зависимост 
от размера на фугата. За 
мозайки (с размер 2х2 см) 
около 1,4 кг/м2.
Опаковка: комплекти по 3 кг.

Метализирана цветна добавка за 
блясък.

Области на приложение:
При добавянето на до 10 % в тегловно
съотношение MapeGlitter към Kerapoxy
Design се получава блестящ, метализиран
фугиращ разтвор, който е много 
подходящ за фугиране на метални плочи и 
стъклена мозайка и плочки.
Технически данни:
Максимална доза: до 10% спрямо 
теглото на Kerapoxy Design.
Цветове: сребърно и светло златисто.
Още 22 цвята се предлагат при поискване.
Опаковка: кутии с пакетчета 10 х 100 г.

Kerapoxy Design MapeGlitter

Епоксидни фугиращи смеси 

Двукомпонентна, киселиноустойчива 
фугираща смес за фуги с широчина 
над 3 мм, която се предлага в 20 цвята.
Може да се използва и като лепило.

Области на приложение:
Kerapoxy се използва киселиноустойчиво и 
хидрофобно фугиране на подове и стени с 
керамични плочки и камъни във вътрешни 
помещения и на открито, където се изисква 
абсолютна чистота и устойчивост на повечето 
агресивни химически вещества.Фугиране 
на подове и стени в хранително-вкусовата 
промишленост (мандри, заводи за сирена, 
пивоварни фабрики, винарни, заводи за 
консервирани храни и др.), в магазини и 
помещения, в които се изисква отлична 
хигиена (магазини за сладолед, месарници 
и др.).
 Фугиране на индустриални подове и стени 
(заводи за поцинковане, фабрики за кожи, 
акумулаторни стаи, фабрики за хартия и 
др.), където се изисква висока механична 
устойчивост и киселиноустойчивост.
Фугиране на плувни басейни, много подходящ 
материал за басейни, съдържащи минерална 
или морска вода.
Фугиране на резервоари, съдържащи 
агресивни химикали (пречиствателни заводи 
и др.).
  Фугиране на керамични плочки върху 
работни плотове в лаборатории, кухненски 
работни повърхности и др.
Киселиноустойчиво лепене на плочки.
Технически данни:
Годност след смесване: 45 минути.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 3 дни. След 4
дни повърхностите могат да понесат
химическо въздействие.
Цветове: 20.
Нанасяне: гумена маламашка на МАПЕИ.
Крайно обработване: гъба на МАПЕИ или
Scotch-Brite®.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма:
В зависимост от размера 
на фугата.
Опаковка: Комплекти по 10 и 
5 кг и кутии 12 х 2 кг.

Kerapoxy
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Двукомпонентен, киселиноустойчив
епоксиден разтвор, който се нанася 
и почиства много лесно, за фуги с 
широчина над 3 мм.

Области на приложение:
 Kerapoxy P се използва за фугиране 
на големи по размер подове и стени 
в индустриални помещения (заводи 
за поцинковане, фабрики за кожи, 
акумулаторни стаи, фабрики за хартия и 
др.), където се изисква висока механична 
устойчивост и киселиноустойчивост.
Фугиране на подове и стени в хранително- 
вкусовата промишленост (мандри, заводи 
за сирена, кланици, винарни, заводи за 
консервирани храни и др.), в магазини и 
помещения, в които се изисква високо 
ниво на хигиена (магазини за сладолед, 
месарници и др.).
 Фугиране в басейни особено такива с 
минерална или морска вода.
Технически данни:
Годност след смесване: 45 минути.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 4 дни. След 4
дни повърхностите могат да понесат
химическо въздействие.
Цветове: 113. Други цветове се
предлагат при поискване за количество 
над 300 кг.
Нанасяне: гумена маламашка на МАПЕИ.
Крайно обработване: гъба на МАПЕИ или
Scotch-Brite® (или с почистваща машина 
с една въртяща се глава със специален 
диск с абразивен филц, като Scotch-Brite®, 
и гумено гребло).
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: В зависимост от 
размера на фугата.
Опаковка: комплект от 10 кг.

Двукомпонентен, епоксиден 
фугиращ разтвор, с изключително 
голяма химическа устойчивост за 
фуги с широчина минимум 3 мм.

Области на приложение:
Kerapoxy IEG  е подходящ за 
противокиселинно фугиране 
изключително голяма устойчивост на 
химикали върху керамични подове.
Препоръчва се да се използва за 
фугиране на подове с керамични плочки 
в сушилни за колбаси и най-вече в 
помещенията, в които се извършва 
нарязване, обезкостяване и сушене и 
където фугата е в контакт с животински 
мазнини за дълъг период от време и е 
подложена на често миене със струи 
гореща вода под високо налягане.
Друга типична област на приложение на 
Kerapoxy IEG е за фугиране на подове 
в заводи за сушене на месо, най-вече 
на местата, където се готви (например 
при производство на мортадела и др.) 
и фугиращият материал е подложен на 
комбинираното въздействие на олеинова 
киселина и висока температура.
Kerapoxy IEG се използва за фугиране на 
подове от керамични плочки в заводи за 
олио, както и за фугиране на подове от 
керамични плочки в заводи за туршии и 
мариновани продукти.
Технически данни:
Годност след смесване: 45 минути.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 4 дни. След 
4 дни повърхностите могат да понесат
химическо въздействие.
Цветове: 113 и 130
Нанасяне: гумена маламашка на МАПЕИ.
Крайно обработване: гъба на МАПЕИ или
Scotch-Brite® (или с почистваща машина 
с една въртяща се глава със специален 
диск с абразивен филц, като Scotch-Brite®, 
и гумено гребло).
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: В зависимост от 
размера на фугата.
Опаковка: комплекти от 10 кг.

Kerapoxy P

Двукомпонентен, киселиноустойчив
епоксиден разтвор, който се 
нанася и почиства много лесно, 
за фуги с широчина над 2 мм 
с бактериостатични добавки и 
BioBlock технология. Идеален за 
фугиране на керамични плочки и 
мозайки. Може да бъде използван и 
като лепило.

Области на приложение:
Kerapoxy CQ се използва за 
киселиноустойчиво фугиране на плочки,
материали от камък и стъклена мозайка
във вътрешни помещения и на открито.
Особено подходящ е за фугиране на 
големи по размер повърхности като 
подове с плочки и други настилки в 
индустриални помещения, където има 
голяма опасност от киселинно увреждане 
(индустриални кухни, кланици, мандри 
и др.). Продуктът е подходящ за плувни 
басейни.
Kerapoxy CQ също така може да се 
използва за фугиране на негланциран 
клинкер, камък, полиран и неполиран 
гранитогрес в контрастни цветове, но се 
препоръчва винаги да се направи проба 
върху малък участък.
Технически данни:
Годност след смесване: 45 минути.
Готово за стъпване: след около 12 часа.
Готово за експлоатация: след 3 дни
повърхностите могат да понесат
химическо въздействие.
Цветове: 19.
Нанасяне: гумена маламашка на МАПЕИ.
Крайно обработване: гъба на МАПЕИ или
Scotch-Brite®.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: В зависимост 
 от размера на фугата.
Опаковка: комплекти от 3 кг 
и 10 кг.

Kerapoxy CQ Kerapoxy IEG 
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Трикомпонентен, епоксиден разтвор 
с голяма химическа устойчивост за 
фуги с широчина минимум 5 мм.

Области на приложение:
Kerapoxy SP се използва за 
противокиселинно фугиране с 
изключително голяма устойчивост на 
химикали върху керамични подове.
 Препоръчва се да се използва за 
фугиране на подове с керамични плочки 
в сушилни за колбаси и най-вече в 
помещенията, в които се извършва 
нарязване, обезкостяване и сушене и 
където фугата е в контакт с животински 
мазнини за дълъг период от време и е 
подложена на често миене със струи 
гореща вода под високо налягане.
Друга типична област на приложение е за 
фугиране на подове в заводи за сушене 
на месо, най-вече на местата, където се 
готви (например при производство на 
мортадела и др.) и фугиращият материал е 
подложен на комбинираното въздействие 
на олеинова киселина и висока 
температура.
Технически данни:
Годност след смесване: 20 минути.
Готово за стъпване: около 6 часа.
Готово за експлоатация: 24 часа. След
24 часа повърхностите могат да понесат
химическо въздействие.
Цветове: неутрално бежово.
Нанасяне: заострена мистрия 12 см.
Крайно обработване: кърпа, напоена с
етанол и четка с една глава.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: В зависимост от 
размера на фугата.
Опаковка: комплекти от 10 кг.

Kerapoxy SP 



Kerapoxy Design

Двукомпонентен киселиноустойчив 
епоксиден разтвор за фугиране 
на фуги (в 25 различни цвята). 

•  Особено подходящ за полагане и фугиране 
на декоративни плочки и мозайка в 
помещения, където е необходимо 
постигането на безупречен и естетичен вид 
на покритието

•   Подходящ за полагане върху основи, при 
които се изисква полупрозрачнo покритие, 
което да пропуска светлината (напр. основи 
от стъкло)

•  Идеален за стъклени мозайки
•  Лесен за нанасяне и почистване
•  Предлага се в 25 различни цвята, които 

могат да се смесват във всякакви 
комбинации, за постигане на безкрайно 
разнообразие от нюанси

•  Kerapoxy Design може да се смесва с 
метализираната цветна добавка за блясък 
MapeGlitter, за създаване на специални 
естетични ефекти

Полагане
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Разходна норма

Приложение  за изчисление на разхода на www.mapei.com

ФУГИРАЩИ СМЕСИ ЕЛАСТИЧНИ УПЛЪТНИТЕЛИ

K стойности:
ULTRACOLOR PLUS 1,6
KERACOLOR SF 1,5
KERACOLOR FF 1,5
KERACOLOR GG 1,6
KERAPOXY  1,6
KERAPOXY P 1,6
KERAPOXY CQ 1,6
KERAPOXY IEG 1,4
KERAPOXY DESIGN 1,6
FLEXCOLOR 1,6

A = дължина на плочките
B = ширина на плочките
C = дебелина на плочките
D = ширина на фугите
K =  функция на плътността на 

сместа

в мм

K кг/м2

Размер на 
плочките

(мм)

Фуга
(мм)

Ultracolor Plus
кг/м2

Keracolor SF
кг/м2

Keracolor FF
кг/м2

Keracolor GG
кг/м2

Kerapoxy
Kerapoxy Design

Kerapoxy P
Kerapoxy CQ

кг/м2

Kerapoxy IEG
кг/м2

Flexcolor

75x150x6 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

100x100x7 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

100x100x9 2 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6

150x150x6 2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

200x200x7 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

200x200x9 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

300x300x10 3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

300x300x20 3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

300x600x10 3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

400x400x10 3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

500x500x10 5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

600x600x10 5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

750x750x10 5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

100x600x9 5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

150x600x9 5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6

150x900x9 5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6

150x1200x10 5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6

225x450x9 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5

225x900x9 5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

250x900x9 5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4

250x1200x10 5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4

600x600x5 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

600x600x3 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1000x500x5 8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1000x500x3 8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1000x1000x5 10 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

1000x1000x3 10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3000x1000x5 10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3000x1000x3 10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1



Ф У Г И РА Щ И  С М Е С И 

Гама от висококачествени, високофункционални 
продукти, предлагани в богато разнообразие от 
цветове, за вътрешна и външна употреба. Без съ-
държание на разтворители, с много ниски нива на 
емисии на летливи органични съединения (ЛОС) и 
сертификация в съответствие с най-стриктните 
международни стандарти. Подходящи за всякакви 
видове и формати подови и стенни покрития: ке-
рамични плочки, теракота, каменни материали, мо-
зайки и метал. Налични под формата на циментова 
паста за фугиране и епоксидни фугиращи смеси. 
Цветни фугиращи смеси от МАПЕИ. Изборът, 
който завършва всеки проект. От МАПЕИ, свето-
вен лидер в производството на фугиращи смеси и 
лепила. МАПЕИ е до Вас: повече информация 
търсете на: www.mapei.com.

ЛЕСНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ УСТОЙЧИВИ НА ПЛЕСЕНИ

ДЪЛГОТРАЙНИ И ЗДРАВИ БОГАТА ЦВЕТОВА ГАМА

Цветни фугиращи 
смеси от МАПЕИ

Красота, която надживява всичко.

Цветни 
фугиращи смеси 
от МАПЕИ
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100 WHITE ● ● ● ● ● ● ● ●
799 WHITE ●
103 MOON WHITE ● ● ●
710 ICE WHITE ●
700 TRANSLUCENT ●
111 SILVER GREY ● ● ● ● ● ● ● ● ●
110 MANHATTAN 2000 ● ● ● ● ● ● ●
112 MEDIUM GREY ● ● ● ● ● ●
282 BARDIGLIO GREY ●
720 PEARL GREY ●
728 DARK GREY ●
113 CEMENT GREY ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
115 RIVER GREY ● ● ●
116 MUSK GREY ● ● ●
174 TORNADO ● ● ●
119 LONDON GREY ● ● ●
114 ANTRACITE ● ● ● ● ● ● ● ●
120 BLACK ● ● ● ● ●
137 CARIBBEAN ● ● ●
130 JASMINE ● ● ● ● ● ● ● ● ●
290 CREM ●
131 VANILLA ● ● ● ● ●
138 ALMOND ● ● ●
729 SAHARA YELLOW ●
132 BEIGE 2000 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
133 SAND ● ● ●
134 SILK ● ● ●
139 PINK POWDER ● ● ●
141 CARAMEL ● ● ● ● ●
135 GOLDEN DUST ● ● ●
152 LIQUORICE ● ● ●
142 BROWN ● ● ● ● ● ●
147 CAPPUCCINO ●
136 MUD ● ● ●
144 CHOCCOLATE ● ● ● ● ●
146 RICH BROWN ● ●
149 VOLCANO SAND ● ● ●
145 TERRA DI SIENA ● ● ● ● ●
143 TERRACOTTA ● ● ●
172 SPACE BLUE ● ● ●
170 CROCUS BLUE ● ● ● ● ● ●
162 VIOLET ● ● ● ●
171 TURQUOISE ● ● ●
173 OCEAN BLUE ● ●
283 SEA BLUE ● ●
182 TORMALINE ●
183 LIME GREEN ●
150 YELLOW ● ● ● ●
151 MUSTARD YELLOW ●
165 CHERRY RED ● ●
999 TRASPARENT ● ●

LIGHT GOLD ●
SILVER ●

Поради особеностите на процеса за отпечатване, посочените по-горе цветове следва да се приемат единствено за 
ориентировъчни за нюансите на действителните продукти.

ново

ново

ново

ново

ново

ново

ново
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Г Ъ В К А В И  У П Л ЪТ Н И Т Е Л И 

Неутрален силиконов уплътнител за 
естествен камък.

Области на приложение:
Mapesil LM се използва за уплътнения 
на дилатационни фуги и съединения по 
фасади, вътрешни и външни покрития 
от естествен камък без предварително 
грундиране върху различните видове основи. 
Продуктът се препоръчва за уплътняване 
на фуги по традиционни фасади, изложени 
на атмосферни влияния на жилищни, 
индустриални и търговски сгради, подове и 
покрития от камък и керамика във вътрешни 
помещения и на открито. Предлага се в 
богата гама от цветове, така че може да 
задоволи различни архитектурни изисквания. 
Подходящ е и за уплътняване на фуги 
по хидроскопични основи, използвани в 
строителството, които са чувствителни към 
петна като бетон, дърво, керамика, метал, 
огледално стъкло, PVC и поликарбонат. 
Mapesil LM е уплътнител с нисък модул на 
еластичност, който има способността да 
поема деформации до 25 % от широчината 
на фугата. Устойчив е на ниски и високи 
температури. Сертификати: ISO 11600 F 25 
LM, ISO 11600 G 25 LM, ASTM C920, ASTM 
C1248, DIN 18540, DIN 18545-2, BS 5889, TTS 
001543A и TTS 00230С. 
Mapesil LM отговаря на изискванията на 
стандарт EN 15651- неносещи уплътнения в 
сгради и пешеходни зони, част 1, 2, 3 и 4.
Да се направи справка с Листа с технически 
данни преди употреба.
Технически данни:
Цветове: Прозрачен, бял 100, сив 110, сив 
112, сив 114, черен 120, бежов 132 (виж 
картата с цветове „Цветни фугиращи смеси 
на МАПЕИ”).
Нанасяне: пистолет за уплътнители.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 3,1 линейни метра за 
пълнител от 310 мл (10х10 мм профил).
Опаковка: кутия с 12 пълнителя по 310 мл.

Ацетатен силиконов уплътнител за 
стъкло и санитария, устойчив на 
мухъл и плесен.

Области на приложение:
Mapesil Z Plus се използва зa гъвкаво 
уплътняване на фугите между санитарни 
изделия и керамика, душ кабини, 
хидромасажни вани, басейни, зимни 
градини, бани и влажни помещения. 
Mapesil Z Plus намалява възможността 
от поява на мухъл по уплътняващия 
материал, благодарение на специалната 
добавка за защита, която се съдържа в 
него. Продуктът е много тиксотропен, 
което го прави лесен за нанасяне върху 
хоризонтални и вертикални повърхности 
без да капе. След свързване, образува 
здраво, гъвкаво уплътнение между 
строителни елементи, използвани в 
строителството, машинното инженерство, 
корабостроенето, автомобилния и 
индустриалния сектор. С Mapesil Z Plus 
може да се залепи стъкло, керамика 
и анодиран алуминий. Mapesil Z Plus 
отговаря на изискванията на стандарт  
EN 15651- неносещи уплътнения в сгради 
и пешеходни зони, части 1 и 3. Да се 
направи справка с Листа с технически 
данни преди употреба.
Технически данни:
Цветове: Прозрачен, бял, 111, 113 и 130.
Разходна норма: 2,8 линейни метра за 
280 мл пълнител (10х10 мм профил).
Опаковка: кутия с 12 бр. пълнители от 
280 мл.

Mapesil LM 

Ацетатен силиконов уплътнител без 
разтворители, устойчив на образуване 
на мухъл и плесен, който е наличен в 
34 цвята и прозрачен за уплътняване 
на стъкло и санитария в бани, басейни 
и мокри помещения.

Области на приложение:
Mapesil AC e изцяло (100%) силиконов 
уплътнител, без разтворители с нисък модул 
на еластичност. Предлага се прозрачен или 
в 30 цвята, съобразени със серията „Цветни 
фугиращи смеси на МАПЕИ”. Подходящ е 
за уплътняване на гъвкави съединения и 
дилатационни фуги във вътрешни помещения 
и на открито по керамични подове и 
покрития, изделия за баня, стъклени и 
боядисани повърхности с движение до 
25% от тяхната широчина. Също така има 
приложение в бани, душ кабини, плувни 
басейни, сауни и във влажни помещения. 
Продуктът създава гъвкаво съединение, 
което прилепва добре между основата 
и строителните материали използвани 
в строителството, корабостроенето и 
автомобилния сектор. С Mapesil AC може 
да се залепи отлично стъкло, керамика и 
анодиран алуминий. Продуктът залепва 
добре и към бетон, дърво, метал, боядисани 
повърхности, пластмаса и гума, след като 
бъдат обработени с грунд Primer FD. Mapesil 
AC отговаря на изискванията на стандарт  
EN 15651- неносещи уплътнения в сгради и 
пешеходни зони, части 1, 2 и 3.
Да се направи справка с Листа с технически 
данни преди употреба.
Технически данни:
Максимално удължение: 800 %.
Движение в работни условия: ± 25 %.
Твърдост по Шор: 20.
Цветове: 34 и прозрачен.
Нанасяне: пистолет за уплътнители.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: В зависимост от размера 
на фугата.
Опаковка: пълнител от 310 мл.

Mapesil AC Mapesil Z Plus 

EN 15651 EN 15651

EN 15651



70

Гъвкав еднокомпонентен,
тиксотропен, бързовтвърдяващ се
хибриден уплътнител и лепило на
базата на силилирани полимери
с висок модул на еластичност.
Подходящ е за влажни основи.
Области на приложение:
Mapeflex MS45 е специално разработен за 
уплътняване на деформационни, цокълни 
и разделителни фуги по хоризонтални 
и вертикални повърхности. Подходящ е 
и за оформяне на вътрешни и външни 
гъвкави връзки между често използвани 
в строителната индустрия подобни и 
различни материали, както и за замяна или 
интегриране на механични крепежи. Свързва 
без грунд към следните материали: цимент и 
цимент-базирани материали, тухли, стомана, 
мед, алуминий, боядисани повърхности, 
стъкла и огледала, гипс, дърво и материали 
на базата на дърво, керамика и клинкер, 
изолационни материали, състоящо се от 
много видове пластмаса. Mapeflex MS45 е 
тиксотропно лепило и уплътнител изработено 
от силилирани полимери, поради което е 
напълно свободен от силиций и изоцианати. 
Mapeflex MS45 може да се полага и върху 
основи, които са временно мокри, поради 
нестабилни условия на околната среда (дъжд, 
контакт с вода, атмосферна влага и др.); в 
случай на постоянна капилярна влага, първо 
се полога слой грунд Primer FD.
Mapeflex MS45 може да се боядисва с 
традиционните еластомерни бои.
Технически данни:
Материала издържа деформации до 20% 
от средната ширина на уплътнената фуга. 
Mapeflex MS45 отговаря на изискванията на 
стандарт EN 15651- неносещи уплътнения в 
сгради и пешеходни зони, части 1 и 4.
Модул на еластичност: 0,75 N/мм2.
Tвърдост по Шор - А: 36.
Време за образуване на коричка: 30 минути 
(при +23°C, 50% влажност на въздуха).
Цветове: бял и сив.
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски еми-
сии.
Разходна норма: 3,0 линейни метра за 
пълнител от 300 мл (10х10 мм профил).
Опаковка: кутия с 12 пълнителя от 300 мл.

Mapeflex MS45

EN 15651

Mapeflex MS Crystal

Гъвкав, напълно прозрачен хибриден 
уплътнител и лепило с висок модул 
на еластичност и възможност за 
боядисване. Подходящ и за влажни 
повърхности. 
Области на приложение:
Mapeflex MS Crystal се използва като 
еластичен уплътнител и пълнител за 
вътрешни и външни празнини, като например 
пукнатини и процепи, преходни фуги и 
разширителни фуги по фасади, вътрешни 
преградни стени, стъклени преградни стени, 
запълване на празнини между первази и 
подове, дограми на прозорци и врати, и 
душ-кабини. Също така се използва и като 
лепило. Той е и идеално решение за лепене 
на прозрачни стъклени и пластмасови 
предмети.
Свързва без грунд към следните материали: 
цимент и цимент-базирани материали, 
тухли, стомана, мед, алуминий, боядисани 
повърхности, стъкла и огледала, гипс, дърво 
и материали на базата на дърво, керамика 
и клинкер, изолационни материали и много 
видове пластмаса.
Mapeflex MS Crystal е тиксотропно лепило 
и уплътнител, съставен от силилирани 
полимери и поради това, не съдържа 
силикон или изоцианати. В сравнение с 
полиуретановите продукти, Mapeflex MS 
Crystal се полага и заглажда по-лесно 
(особено когато се полага при ниски 
температури), има по-широк температурен 
диапазон на полагане, не образува мехури, 
дори при особено влажни условия, 
по-устойчив е на ултравиолетови лъчи, 
повърхността му се втвърдява по-бързо, 
има по-голям срок на годност и се доставя в 
стандартни пластмасови пълнители.
Технически данни:
Материала издържа деформации до 20%
от средната ширина на уплътнената фуга.
Mapeflex MS Crystal отговаря на 
изискванията на стандарт EN 15651- 
неносещи уплътнения в сгради и пешеходни 
зони, части 1 и 3.
Модул на еластичност: 0,6 N/мм2.
Tвърдост по Шор - А: 35.
Време за образуване на коричка: 35 минути 
(при +23°C, 50% влажност на въздуха).
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски еми-
сии.
Разходна норма: 3,0 линейни метра за
пълнител от 300 мл (10х10 мм профил).
Опаковка: кутия с 12 пълнителя от 300 мл.

Хибридни уплътнители

EN 15651
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НО НЕ СЕ ВИЖДА!
НО НЕ СЕ ВИЖДА!РАБОТИ,

РАБОТИ,

КРИСТАЛНО ПРОЗРАЧЕН

ЗА ПЕРФЕКТЕН,

ЕСТЕТИЧЕН РЕЗУЛТАТ!

Мапеи с вас: да научим повече
заедно на  www.mapei.com

Информация за продукта

Mapeflex MS Crystal, 
хибриден, еластичен, кристално 
прозрачен уплътнител и лепило

facebook/mapeibulgaria



72
Акрилни уплътнители

Mapeflex AC4

Акрилен уплътнител на водна основа, 
върху който може да се боядисва.
Области на приложение:
Mapeflex AC4 се използва за уплътняване 
на строителни фуги, подложени на 
деформация до 12,5% от широчината на 
фугата върху керамични, мраморни фасади 
и фасади от естествен камък, както и 
топлоизолационни плоскости. Подходящ 
е също за уплътняване на пукнатини по 
повърхности, подложени на деформация.
Mapeflex AC4 може да се нанася и върху 
всякакви порьозни повърхности като 
бетон, дърво, гипс, тухли и цимент, дори 
и ако са леко влажни. След пълното 
изпаряване на водата, Mapeflex AC4 
образува съединение, което е устойчиво 
на дъжд и върху него може да се боядисва 
с традиционните бои, които се използват 
в строителството. Фугите, уплътнени с 
този продукт са гъвкави при температура 
между -30°С и +80°С и гарантират 
висока устойчивост при неблагоприятни 
климатични условия. Сертифициран 
по ISO 11600 F 12,5 P. Mapeflex AC4 
отговаря на изискванията на стандарт EN 
15651- неносещи уплътнения в сгради и 
пешеходни зони, част 1. Да се направи 
справка с Листа с технически данни преди 
употреба.
Технически данни:
Материала издържа деформации до 12,5% 
от средната ширина на уплътнената фуга. 
Mapeflex AC4 отговаря на изискванията на 
стандарт EN 15651- неносещи уплътнения в 
сгради и пешеходни зони, части 1.
Tвърдост по Шор - А: 10.
Време за образуване на коричка: 10-15
минути (при +23°C, 50% влажност на
въздуха).
Цветове: бял и сив.
Разходна норма: 3,1 линейни метра за 
пълнител от 310 мл (10х10 мм профил).
Опаковка: кутия с 12 пълнителя от 310 мл, 
мек пълнител от 550 мл и кофа от 25 кг.

EN 15651



73



74

Лесен за изливане полиуретанов 
уплътнител с нисък модул на 
еластичност, върху който може да се 
боядисва.

Области на приложение:
Mapeflex PU50 SL e еднокомпонентен, 
готов за употреба, течен полиуретанов 
уплътнител за хоризонтални фуги 
с наклон до 2% и деформация при 
експлоатация до 25%.
Mapeflex PU50 SL е еластичен 
уплътняващ материал за фуги в бетонни 
индустриални подове, керамични подове 
в търговски центрове, летища, изложбени 
помещения, площади на открито, паркинги 
и алеи, включително и такива, които 
са подложени на случайно химическо 
въздействие или са често в контакт 
с вода. Съвместим е с всички видове 
минерални основи, метални повърхности, 
боядисани повърхности, дърво, камък, 
тухли и стъкло. Не е необходимо 
предварително грундиране на основата. 
Течната консистенция позволява лесно 
|нанасяне по хоризонтални фуги. 
След пълното полимеризиране, върху 
Mapeflex PU50 SL може да се боядисва 
с бои, които обикновено се използват в 
строителството. Сертификати: ISO 11600 
F 25 LM. Да се направи справка с Листа с 
технически данни преди употреба.
Технически данни:
Удължение при скъсване: 850%
Движение при работа: ± 25%.
Готово за стъпване: 24 часа в зависимост 
от дълбочината на фугата.
Твърдост по Шор: 22.
Цвят: сив.
Нанасяне: пистолет.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма:
6,0 линейни метра за туби по 600 мл 
(10х10 мм профил).
Опаковка:
кутия с 20 броя от 600 мл меки пълнители;
кофа от 12 кг – около 10 л.

Mapeflex PU50 SL 

Полиуретанов уплътнител и лепило с висок
модул на еластичност, върху който може
да се боядисва.

Области на приложение:
Mapeflex PU45 e еднокомпонентен, готов за употреба, 
тиксотропен и бързовтвърдяващ се полиуретанов 
уплътнител. Mapeflex PU 45 е продукт за гъвкаво
уплътняване и лепене на всякакви материали,
които се използват в строителството. Продуктът
е подходящ за гъвкаво уплътняване на вътрешни
и външни дилатационни фуги и вертикални
линейни връзки. Също така е изключително
подходящ за уплътняване на хоризонтални
фуги по обикновенни и индустриални подове,
подложени на интензивно движение.
Когато се използва като еластично лепило,
благодарение на ефекта му да прилепва
бързо, може да се прилага за лепене на леки
строителни елементи без допълнително да се
използват пирони, винтове и механични щипки.
Mapeflex PU 45 се нанася лесно по метода на
точково лепене, което го прави много подходящ
за гъвкави съединения между елементи
във вътрешни помещения и на открито като
первази, облицовъчни покрития, изолационни
плоскости, прагове на врати, подпрозоречни
первази, парапети, частични подмени на под
и облицовъчни елементи, первазни дъски,
розетки на прозорци, кабелни табла и канали.
Mapeflex PU 45 е съвместим с всички видове
хигроскопични минерални основи, метални
повърхности, боядисани повърхности, дърво,
камък, тухли, стъкло и гипс. Обикновено не
се изисква полагане на грунд. След пълното
полимеризиране, върху Mapeflex PU 45 може
да се боядисва с традиционните бои, които
обикновено се използват в строителството.
Технически данни:
Mapeflex PU 45 може да компенсира
деформации до 20% от широчината на фугата.
Mapeflex PU 45 отговаря на изискванията
на стандарт EN 15651- неносещи уплътнения
в сгради и пешеходни зони, части 1 и 4.
Модул на еластичност: 0,8 N/мм2.
Tвърдост по Шор - А: 40.
Време за образуване на коричка: 1 час
(при +23°C, 50% влажност на въздуха).
Устойчивост на UV лъчи: отлична
EMICODE: EC1 R Plus - много ниски емисии.
Разходна норма: 
3,0 линейни метра за 300 мл пълнител;
6,0 линейни метра за 600 мл туби (10х10 мм
профил).
Опаковка:
Кутии с 12 пълнителя по 300 мл;
Кутии с 20 меки пълнители по 600 мл.

Mapeflex PU45

Полиуретанoви уплътнители

EN 15651

EN 15651

Бърз полиуретанов уплътнител и лепило с 
висок модул на еластичност, върху който 
може
да се боядисва.

Области на приложение:
Mapeflex PU 45 FT e бърз еднокомпонентен, 
готов за употреба и тиксотропен и полиуретанов 
уплътнител. Mapeflex PU 45 FT е продукт за 
гъвкаво уплътняване и лепене на всякакви 
материали, които се използват в строителството. 
Продуктът е подходящ за гъвкаво уплътняване 
на вътрешни и външни дилатационни фуги 
и вертикални линейни връзки. Също така 
е изключително подходящ за уплътняване 
на хоризонтални фуги по обикновенни и 
индустриални подове, подложени на интензивно 
движение. Когато се използва като еластично 
лепило, благодарение на ефекта му да прилепва 
бързо, може да се прилага за лепене на леки 
строителни елементи без допълнително да се 
използват пирони, винтове и механични щипки.
Mapeflex PU 45 FT се нанася лесно по метода на 
точково лепене, което го прави много подходящ 
за гъвкави съединения между елементи 
във вътрешни помещения и на открито като 
первази, облицовъчни покрития, изолационни 
плоскости, прагове на врати, подпрозоречни 
первази, парапети, частични подмени на под и 
облицовъчни елементи, первазни дъски,
розетки на прозорци, кабелни табла и канали.
Mapeflex PU 45 FT е съвместим с всички видове 
хигроскопични минерални основи, метални 
повърхности, боядисани повърхности, дърво, 
камък, тухли, стъкло и гипс. Обикновено не се 
изисква полагане на грунд. Боядисване върху 
Mapeflex PU 45 FT може да се извърши след 
пълното му полимеризиране.
Технически данни:
Mapeflex PU 45 FT може да компенсира
деформации до 20% от широчината на фугата.
Mapeflex PU 45 FT отговаря на изискванията 
на стандарт EN 15651- неносещи уплътнения в 
сгради и пешеходни зони, части 1 и 4.
Модул на еластичност: 0,7 N/мм2.
Tвърдост по Шор - А: 40.
Време за образуване на коричка: 35 минути
(при +23°C, 50% влажност на въздуха).
Устойчивост на UV лъчи: отлична.
Разходна норма: 
3,0 линейни метра за 300 мл пълнител;
6,0 линейни метра за 600 мл туби (10х10 мм
профил).
Опаковка:
Кутии с 12 пълнителя по 300 мл;
Кутии с 20 меки пълнители по 600 мл.

Mapeflex PU45 FT

EN 15651EN 15651
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Еднокомпонентен грунд без 
разтворители за нехигроскопични 
повърхности.

Области на приложение:
Primer M е еднокомпонентен, 
полиуретанов грунд без разтворители, 
който се използва за подобряване 
на прилепването на полиуретанови 
уплътняващи материали като Mapeflex 
PU40, Mapeflex PU45 и Mapeflex PU50 SL 
и лепила като Ultrabond P990 1K и 
Mapegum PU 1K към нехигроскопични 
повърхности като метал (желязо, стомана, 
алуминий, мед, поцинковани листове), 
керамика, клинкер, стъкло и боядисани 
листове.
Primer M е готов за употреба продукт 
и се нанася с четка или валяк в тънък, 
еднороден слой. Последващият 
уплътняващ материал или лепило трябва 
да се нанесе след като грунда не е много 
лепкав на пипане, след около 40 минути 
при +23°С и 50% влажност.
Технически данни:
Консистенция: течност.
Цвят: кафяв.
Време на изчакване преди полагане на
уплътнител: около 40 минути.
Полагане: с четка.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 100 г/м² (10-15 г/м за 
фуга с дълбочина 1 см).
Опаковка: бутилки от 250 г и 2 кг.

Primer M 

Двукомпонентен, самонивелиращ,
полиуретанов уплътняващ материал 
за подови фуги с максимално 
разширение 10% от първоначалните 
размери.

Области на приложение:
Mapeflex PU20 e двукомпонентен,
предварително дозиран, епоксидно-
полиуретанов уплътнител с висок модул
на еластичност и с течна консистенция.
Подходящ е за хоризонтални фуги,
подложени на деформации до 10% и
високо механично и химическо
натоварване. Mapeflex PU20 е много
подходящ уплътнител за фуги във
вътрешни помещения и на открито,
подложени на високо механично или
химическо натоварване в паркинги,
гаражи, площади, супермаркети,
търговски площи, складове, хранилища
и производствени помещения. Прилепва
добре към бетон, керамика, дърво и
метал след полагане на грунд Primer EP
или Primer MF. Сертификати: ISO 11600
F 7,5 P.
Технически данни:
Годност след смесване: около 45 минути
Максимално удължение: 50%.
Движение в работни условия: ± 10%.
Готово за стъпване: 24 часа.
Готово за експлоатация: 7 дни.
Твърдост по ШОР-А: 50.
Цвят: сив.
Нанасяне: чрез изливане.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 0,133 кг/м (10х10 мм 
профил).
Опаковка: комплект от 10 кг (А+Б).

Mapeflex PU20 

Г Ъ В К А В И  У П Л ЪТ Н И Т Е Л И 

Двукомпонентен, самонивелиращ,
полиуретанов уплътняващ материал
за подови фуги с максимално
удължение 5% от първоначалния
размер.

Области на приложение:
Mapeflex PU21 e двукомпонентен, 
предварително дозиран, течен, 
епоксидно-полиуретанов уплътнител. 
Притежава  висок модул на еластичност 
и е подходящ за хоризонтални фуги, 
подложени на деформации до 5% 
и високо механично натоварване. 
Mapeflex PU21 е изключително подходящ 
за фуги, подложени на интензивно 
движение, включително лекотоварни 
и тежкотоварни машини като открити 
гаражи, супермаркети, търговски площи, 
складове, хранилища и производствени 
помещения. Прилепва добре към бетон, 
керамика, дърво и метал след полагане 
на грунд Primer EP или Primer MF. Да се 
направи справка с Листа с технически 
данни преди употреба.
Технически данни:
Годност след смесване: около 40-50
минути.
Максимално удължение: 180%.
Движение в работни условия: ± 5 %.
Готово за стъпване: 24-36 часа
Готово за експлоатация: 3 дни.
Твърдост по ШОР-А: 65.
Цвят: сив.
Нанасяне: чрез изливане.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 0,148 кг/м (10х10 мм 
профил).
Опаковка: комплекти от 5 кг и 10 кг (А+Б).

Mapeflex PU21 
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Двукомпонентен, тиксотропен, 
полиуретанов уплътняващ материал 
за фуги с максимално разширение 
до 10% от първоначалния размер.

Области на приложение:
Mapeflex PU30 e двукомпонентен, 
предварително дозиран, тиксотропен
епоксидно-полиуретанов уплътнител с
висок модул на еластичност. Подходящ е
за хоризонтални, вертикални и наклонени
фуги, подложени на движение до 10%
и високо механично и химическо
натоварване. Mapeflex PU30 е
изключително подходящ уплътнител
за фуги във вътрешни помещения и на
открито, подложени на високо механично
или химическо натоварване в паркинги,
гаражи, площади, супермаркети,
търговски площи, складове, хранилища
и производствени помещения. Прилепва
добре към бетон, керамика, дърво и
метал след полагане на грунд Primer EP 
или Primer MF. Сертификати: ISO
11600 F 7,5 P. Mapeflex PU30 отговаря
на изискванията на стандарт EN 15651
- неносещи уплътнения в сгради и
пешеходни зони, част 1.
Технически данни:
Годност след смесване: около 30-40
минути.
Максимално удължение: 100%.
Движение в работни условия: ± 10%.
Готово за стъпване: 24-36 часа
Готово за експлоатация: 3 дни.
Твърдост по ШОР-А: 65.
Цвят: сив.
Нанасяне: гладка мистрия или шпакла.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: 0,148 кг/м (10х10 мм 
профил).
Опаковка: комплекти от 5 кг и 10 кг (А+Б).

Mapeflex PU30 

EN 15651

Въже с кръгъл профил за запълване 
на строителни фуги.

Области на приложение:
Mapefoam представлява екструдирана 
полиетиленова пяна със затворени 
клетки и се използва за ограничаване 
дълбочината на фуги, които се запълват 
с еластомерни уплътняващи материали, 
подложени на движение (дилатационни 
фуги, ъглови съединения, разделителни 
слоеве и пукнатини). Свойството на 
полиетилена да не залепва предпазва 
еластомерния уплътняващ материал от 
залепване за дъното на фугата, като по 
този начин уплътняващия материал над 
въжето може да се разширява и свива 
свободно.
Mapefoam се използва с диаметър малко 
по-голям от средната широчина на фугата. 
Притиска се на необходимата дълбочина 
във фугата, която е в зависимост от 
широчината и.
Технически данни:
Плътност: 40 кг/м3.
Устойчивост на якост на опън по 
дължина: 40 N/мм2.
Водопоглъщане: няма.
Цвят: сив.
Температура на приложение: от -40оС до
+80оС.
Разходна норма: За метър.
Опаковка:
Ø 6 мм: кутия от 2500 м; 
Ø 10 мм: кутия от 550 м;
Ø 15 мм: кутия от 550 м; 
Ø 20 мм: кутия от 350 м; 
Ø 25 мм: кутия от 200 м;
Ø 30 мм: кутия от 160 м.

Mapefoam
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Пълна гама за всички
професионалисти в строителството.

Уплътнители МАПЕИ
специалистите в действие
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Материали за монтаж на павирани 
настилки и естествен камък
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Готов за употреба разтвор за 
изпълнение на цименто пясъчно 
легло преди монтаж на павирани 
и каменни настилки с клас по 
въздействие XF4, висока якост 
на натиск и добра устойчивост на 
противообледенителни соли и цикли 
на замразяване и размразяване.

Области на приложение:
Mapestone TFB 60 се използва за 
направата на цименто пясъчно легло за 
структурирани настилки от естествен 
камък, подходящи за автомобилно 
движение, за площади, пътища, паважи, 
паркинги, пешеходни пътеки, кръстовища 
с кръгово движение и ограничители на 
скоростта. Mapestone TFB 60 е подходящ 
за полагане на малки блокчета, тесни 
цепени каменни тухлички - smolleri,  
павета, каменни плочи, каменни блокове.
Технически данни:
Съотношение на смесване: торба 25 кг. 
Mapestone TFB 60 се смесва с 1,8-2 л 
вода.
Готово за експлоатация: след 7дни.
Запълване на фугите: мокро в мокро.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: 20 кг/м2 за см дебелина.
Опаковка: торба от 25 кг.

Mapestone TFB 60

С И С Т Е М И  З А  П О Л А ГА Н Е  Н А  П А В И РА Н И 
Н А С Т И Л К И  И  М АТ Е Р И А Л И  О Т  К А М Ъ К
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Предварително смесен, полимерно 
модифициран високоякостен 
разтвор с нисък модул на 
еластичност и  добра устойчивост на 
противообледенителни соли и цикли 
на замразяване и размразяване, 
клас по въздействие XF4 за 
фугиране на павирана и каменна 
настилка.
Области на приложение: 
Mapestone PFS PCC 2 се използва за 
фугиране на настилка от естествен камък 
за площади, пътища, паважи, паркинги, 
пешеходни пътеки, кръстовища с кръгово 
движение и ограничители на скоростта, 
направени от:
• малки блокчета;
•  тесни цепени каменни тухлички - 

smolleri;
• каменни блокове;
• каменни плочи;
• павета.
Запълнените с Mapestone PFS PCC 2 
фуги са устойчиви на цикли на 
замразяване и размразяване (клас по 
въздействие XF3) и противообледенителни 
соли (клас по въздействие XF4) и са много 
здрави (C40/50) и високоустойчиви на 
абразия.
Mapestone PFS PCC 2 е лесен за 
употреба, като трябва само да се смеси 
с вода. 
Технически данни:
Годност след смесване: 20 мин.
Съотношение на смесване: торба от 
25 кг от Mapestone PFS PCC2 се смесва с 
3-3,5 литра вода.
Готово за експлоатация: 6 часа 
за пешеходен трафик и 7 дни за 
автомобилен.
Запълване на фугите: мокро в мокро
Цвят: сив.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: Според размера и 
дебелината на каменната настилка.
Опаковка: торба от 25 кг.

Mapestone PFS 
PCC 2

Предварително смесен, високоякостен 
разтвор с добра устойчивост на 
противообледенителни соли и цикли 
на замразяване и замразяване, клас 
по въздействие XF4 за фугиране на 
павирана и каменна настилка.
Области на приложение:
Mapestone PFS 2 се използва за 
фугиране на настилка от естествен камък 
за площади, пътища, паважи, паркинги, 
пешеходни пътеки, кръстовища с кръгово 
движение и ограничители на скоростта, 
направени от:
• малки блокчета;
•  тесни цепени каменни тухлички - 

smolleri;
• каменни блокове;
• каменни плочи;
• павета.
Запълнените с Mapestone PFS 2 фуги 
са устойчиви на цикли на замразяване 
и размразяване (клас по въздействие 
XF3) и противообледенителни соли (клас 
по въздействие XF4) и са много здрави 
(C45/55) и високоустойчиви на абразия.
Mapestone PFS 2 е лесен за употреба, 
като трябва само да се смеси с вода. 
Технически данни:
Годност след смесване: 20 мин.
Съотношение на смесване: торба от 
25 кг от Mapestone PFS 2 се смесва с 
3-3,5 литра вода.
Готово за експлоатация: 12-24 часа за 
пешеходен трафик и 7дни за автомобилен.
Запълване на фугите: мокро в мокро.
Цвят: сив.
Съхранение: 12 месеца.
Разходна норма: Според размера и 
дебелината на каменната настилка.
Опаковка: торба от 25 кг.

Mapestone PFS 2

Продукти за фугиране
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С И С Т Е М И  З А  П О Л А ГА Н Е  Н А  П А В И РА Н И 
Н А С Т И Л К И  И  М АТ Е Р И А Л И  О Т  К А М Ъ К

РАЗХОД СПОРЕД ФОРМАТА НА КАМЪКА И РАЗМЕРА НА ФУГАТА

Камък
Обемна 

плътност

Теоретичен разход

Описание

Размер Ширина на фугата (D)

страна A страна B дебелина C 1 см 1,5 см

см см см кг/м³ кг/м² кг/м²

плоча 80 40 12 1,750 7,22

плоча 80 40 10 1,750 5,91

плоча 80 40 8 1,750 4,59

плоча 70 30 12 1,750 9,17

плоча 70 30 10 1,750 7,50

плоча 70 30 8 1,750 5,83

плоча 70 30 6 1,750 4,17

плоча 50 30 12 1,750 10,27

плоча 50 30 10 1,750 8,40

плоча 50 30 8 1,750 6,53

плоча 30 20 10 1,750 13,13

плоча 30 20 8 1,750 10,21

плоча 30 20 6 1,750 7,29

плоча 30 20 4 1,750 4,38

малки блокчета 12 12 12 1,750 32,08 48,13

малки блокчета 10 10 10 1,750 31,50 47,25

малки блокчета 8 8 8 1,750 30,63

малки блокчета 6 6 6 1,750 29,17

малки блокчета 4 4 4 1,750 26,25

ФОРМУЛА, КОЯТО СЕ ПРИЛАГА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НИВОТО НА РАЗХОД:
страна A + страна B / (страна A x страна B) x дебелината на камъка x ширината на фугата x обемната плътност на сместа

A = широчина на камъка
B = дължина на камъка 
C = дебелина на камъка
D = ширина на фугата

(A + B) kg
(A + B) m2

x C x D x 17.5 =

Важно: разглежданият камък има неравна форма, затова указаните в таблицата стойности са чисто насочващи.
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Допълващи продукти
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Почистващ препарат на киселинна 
основа за керамични плочки. Много 
подходящ за отстраняване на 
плесенни соли и крайно почистване 
на теракота. Предлага се в 
прахообразна форма (концентриран) 
или течност (15% воден разтвор).

Области на приложение:
Keranet се използва за почистване на 
следи от цимент, вар, плесени, остатъци 
от лепила на циментова основа и 
фугиращи смеси от повърхности
с керамични плочки и мозайка по подове
и стени. Използва се и за почистване на 
теракота преди крайното обработване 
на повърхността, както и за почистване 
на каменни материали с изключение на 
мрамор и други варовикови камъни.
Забележка. Преди полагане трябва да се
провери и да е сигурно, че повърхността е
киселиноустойчива.
Технически данни:
pH на течността: 1,1.
Време на изчакване преди изплакване:
5 минути в зависимост от концентрацията
на зацапването; почистването може да се
повтаря, докато се отстранят петната.
Накрая се изплаква обилно и 
продължително с чиста вода.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма
Зависи от необходимостта от почистване.
Опаковка
-  концентриран прах: опаковка от 4х5 и  

18х1 кг;
-  готова за употреба течност: опаковка по 

25-10-5 кг; кутии 12х1 кг;
- бутилки с пулверизатор: 0,75 кг.

Специален почистващ разтвор за
епоксидни фугиращи материали.

Области на приложение:
Kerapoxy Cleaner се използва за 
отстраняване на остатъци от епоксидни
фугиращи материали от керамични,
гранитогресни и стъклени покрития.
Почистване на повърхности от плочки/
мозайка, фугирани с Kerapoxy,  
Kerapoxy P, Kerapoxy Design и др.
Технически данни:
pH на течността: 12,5.
Време на изчакване преди изплакване:
няколко минути. В случай на по-големи
остатъци, разтворът се оставя
да действа за по-дълго време или
почистването се повтаря.
Съхранение: 24 месеца.
Разходна норма: Зависи от 
необходимостта от почистване.
Опаковка:
Спрей: 0,75 кг.
Метална кутия: 5 кг.

Keranet Kerapoxy Cleaner

Суха кварцова добавка за 
приготвяне на фугиращ разтвор и 
когато се полага чрез поръсване, за 
почистване на фугите.

Области на приложение:
Когато Mapequarz се смеси с цимент 
и вода се образува разтвор, който е 
подходящ за фуги между керамични и 
каменни плочи.
Mapequarz обикновено се препоръчва за
почистване на все още свежи фуги между
плочки, чрез използване на ротационна
машина за почистване (въртяща се четка)
с една глава.
Приложение: един от компонентите за
приготвяне на фугиращи разтвори; за
поръсване по повърхността на пода.
Разходна норма:
-  като агрегат; съотношение Mapequarz: 

цимент от 1:1 до 2:1;
- за поръсване: от 2 до 5 кг/м2.

Mapequarz
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Полимерна боя за освежаване 
на цвета на фугиращ разтвор на 
циментова основа по подове и 
стени.

Области на приложение:
Fuga Fresca може да се използва също
за отстраняване на различията в цвета
на фугите, дължащи се на неправилно
нанасяне на разтвора или за премахване
на различни петна, които се появяват при
експлоатация. За вътрешна употреба и 
когато фугата не е подложена директно на 
течаща вода.
Fuga Fresca спомага за получаване на 
фуги с еднороден цвят, които поглъщат 
по-малко вода и се почистват по-лесно.
Технически данни:
Готово за стъпване: 2 часа.
Готово за експлоатация: 24 часа.
Цветове: 34.
Нанасяне: чрез четка или направо от
тубата.
Разходна норма: В зависимост от 
размера на плочките и фугите.
Опаковка: Кутии по 1 кг и дозиращи туби 
160 г.

Напълно отстраняема система
за полагане на керамични плочки и
материали от камък. Може да 
се използва като отстраняема 
мембрана и като мембрана за 
предпазване от напукване.

Области на приложение:
Mapetex System се състои от Mapetex,
нетъкана тъкан и Mapetex Strip, лепяща
лента. Mapetex може да се използва с
Mapetex Strip като отстраняема основа
за полагане на нови подови или покрития 
върху основи от ПДЧ, дърво, PVC, 
линолеум, керамични плочки и материали 
от камък, върху замазки на циментова 
основа и системи за подово отопление.
Може да се използва също за бърза 
смяна на плочки върху изложбени 
щандове, без да се нараняват. Mapetex 
с Keraquick + Latex Plus, Elastorapid 
или Kerabond/Kerabond T + Isolastic 
може да се използват като мембрана за 
предпазване от напукване при лепене 
на подови настилки върху недобре 
втвърдени замазки на циментова 
основа без да е необходимо направа на 
контролни фуги.
Технически данни:
- Mapetex
Широчина: 200 см, 100 см.
- Mapetex Strip (лента)
Широчина: 50 мм, 410 мм.
Mapetex
Ролки 2 м х 50 м;
Ролки 1 м х 50 м.
Mapetex Strip (лента)
Ролки - 50 мм х 25 м;
Ролки - 410 мм х 10 м;
Ролки - 410 мм х 5 м.

Fuga Fresca Mapetex System
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Инструменти
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Мерителна кофа 
25 литра

Гъба за разтвори  
при фугиране на 
плочки

Мерителна кофа 
10 литра

Комплект за 
почистване на 
епоксидни фуги и 
плочки

Назъбена 
маламашка

Американска.
Много дълга.

Маламашки за 
изравнителни 
разтвори 
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Пластмасов, иглен валяк с дръжка 
(широчина 23 см, диаметър 8 см). 
Използва се за по-лесно нанасяне на 
изравнителни разтвори с дебелини от 2 
до 15 мм, за отстраняване на въздушните 
мехурчета и за подобряване на крайния 
вид на самонивелиращите замазки на 
МАПЕИ.

Назъбена метална маламашка No 3.
Назъбена метална маламашка No 4.
Назъбена метална маламашка No 5.
Назъбена маламашка с дървена дръжка № 5.
Назъбена маламашка с дървена дръжка № 6.
Назъбена маламашка с дървена дръжка 
№ 10.
Назъбена маламашка с дървена дръжка за
Kerafloor.
Много дълга назъбена метална маламашка 
№ 5.
Много дълга назъбена метална маламашка 
№ 6.
Много дълга назъбена метална маламашка 
№ 10.
Метална мистрия за Adesilex P4.

Валяк с шипове 

Маламашка с гума и с гъба за запълване 
на фуги.
Специална гъба за почистване на 
фугиращи смеси.

Пистолет за 
уплътнители 

Инструменти за 
фугиращи смеси 

Назъбена 
маламашка за 
лепила 

Пистолет за меки пълнители от 600 мл.

Пистолет за меки 
пълнители 
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Електронен уред, който отчита бързо 
процентното съдържание на влага в 
замазки на циментова основа (скала А), 
замазки на основата на Mapecem (скала 
B) и анхидритни замазки (скала С).
Влагомерът се захранва с 9 V батерии 
и се предлага в кутии със следното 
съдържание:
- кабел с едноосева свързваща част и
свързващи клеми към електродите, които
се поставят в замазката;
- два стоманени пръта, които служат за
електроди;
- брошура с инструкции.

Химически инструмент за измерване 
на влагата в основите. Водата реагира 
с калциевия карбид във влагомера и 
образува ацетилен, който увеличава 
налягането. Съдържанието на вода се 
определя от налягането на манометъра. 
Влагомерите се предлагат в пластмасово 
куфарче, което съдържа:
-  стоманен съд със спирателен механизъм 

и манометър;
- 20 стъклени шишенца с калциев карбид;
- 2 алуминиеви топчета;
-  1 везна с поставка, блюдо и тежести  

20 г и 10 г;
- 1 спринцовка;
- 1 лъжица и стоманена пластина.
Предлагат се и кутии с 20 стъклени 
шишенца с калциев карбид.

Електронен 
влагомер 

Карбидни 
пълнители за 
влагомер

Карбиден влагомер 
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NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

  ADHESIVES FOR CERAMIC TI
LE

S ®EMICODE
GEV

ADESILEX LP •
ADESILEX P4 EN 12004 C2F EC1 R Plus •
ADESILEX P7 EN 12004 C2T EC1 R Plus

ADESILEX P7 PLUS EN 12004 C2E EC1 R Plus

ADESILEX P9 EN 12004 C2TE EC1 R Plus

ADESILEX P9 
EXPRESS

EN 12004 C2FT EC1 R •
ADESILEX P10 EN 12004 C2TE EC1 R Plus

ADESILEX P22 EN 12004 D1TE

ADESILEX PG4 EN 1504-4

ECO PRIM GRIP EC1 Plus

ECO PRIM T EC1 Plus •
ELASTORAPID EN 12004 C2FTES2 •
EPORIP EN 1504-4

EPORIP TURBO •
FIBERPLAN EN 13813 EC1 R Plus •
FIX & GROUT BRICK EN 12004 D2T •
GRANIRAPID EN 12004 C2FS1 EC1 R Plus •
 KERABOND T EN 12004 C1T EC1 R Plus

KERABOND E-R EN 12004 C1E EC1 R Plus

KERABOND T-R EN 12004 C1T EC1 R Plus

KERACOLOR FF CG2WA EC1 R Plus •
KERACOLOR GG CG2WA EC1 R Plus

KERACOLOR SF CG2WA EC1 R Plus

KERACRETE
KERACRETE POWDER

EN 12004 C2T EC1 R Plus

KERAFLEX EN 12004 C2TE EC1 Plus

KERAFLEX EASY S1 EN 12004 C2ES1 EC1 R Plus

KERAFLEX EXTRA S1 EN 12004 C2TES1 EC1 R Plus

KERAFLEX MAXI S1 EN 12004 C2TES1 EC1 R Plus •

СЕРТИФИКАЦИИ
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NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

  ADHESIVES FOR CERAMIC TI
LE

S ®EMICODE
GEV

KERALASTIC EN 12004 R2

KERALASTIC T EN 12004 R2T

KERAPOXY EN 12004 R2T RG EC1 R Plus

KERAPOXY ADHESIVE EN 12004 R2T

KERAPOXY CQ R2 RG EC1 R Plus

KERAPOXY DESIGN EN 12004 R2 RG EC1 R Plus

KERAPOXY IEG RG EC1 R Plus

KERAPOXY P RG

KERAPOXY SP RG

KERASET EN 12004 C1 EC1 R Plus

KERASET MAXI 
EXPRESS

EN 12004 C1F EC1 R Plus •
KERAQUICK S1 EN 12004 S2FTS1 EC1 R Plus •
MAPECEM EC1 R Plus •
MAPECEM PRONTO EN 13813 EC1 R Plus •
MAPEFLEX AC4 EN 15651

MAPEFLEX MS45 EN 15651 EC1 R Plus

MAPEFLEX MS 
CRYSTAL

EN 15651 EC1 R Plus

MAPEFLEX PU30 EN 15651

MAPEFLEX PU45 EN 15651 EC1 R

MAPEFLEX PU45 FT EN 15651 •
MAPEFLEX PU50 SL EN 15651

MAPEGUM WPS EC1 Plus •
MAPEKLEJ EN 12004 C1 EC1 R 

MAPELASTIC EN 14891
EN 1504-2

MAPELASTIC 
AQUADEFENSE

EN 14891 •
MAPELASTIC 
FOUNDATION 

EN 14891
EN 1504-2

MAPELASTIC SMART EN 14891

MAPELASTIC TURBO EN 14891
EN 1504-2 •
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NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

  ADHESIVES FOR CERAMIC TI
LE

S ®EMICODE
GEV

MAPESIL AC EN 15651 EC1 Plus •
MAPESIL LM EN 15651 EC1 Plus •
MAPESIL Z PLUS EN 15651 EC1 Plus

MAPESONIC CR EC1 Plus

MONOLASTIC EN 14891

NIVOPLAN EN 998-1

NIVOPLAN PLUS EN 13813 EC1 R Plus

NIVORAPID EN 13813 R4 EC1 R Plus •
PLANISEAL 88 EN 1504-2

PLANISEAL 288 EN 1504-2

PLANITOP FAST 330 EN 1504-2
EN 998-1 •

PRIMER G EC1

TOPCEM EC1 R Plus •
TOPCEM PRONTO EN 13813 EC1 R Plus •
ULTRABOND ECO 
PU 2 K

EN 12004 R2T EC1 R Plus

ULTRACOLOR PLUS CG2WA EC1 Plus • • •
ULTRALITE FLEX EN 12004 C2TE EC1 R Plus • •
ULTRALITE S1 EN 12004 C2TES1 EC1 R Plus • •
ULTRALITE S1 QUICK EN 12004 C2FTS1 • •
ULTRALITE S2 EN 12004 C2ES2 EC1 R Plus •
ULTRALITE S1 QUICK EN 12004 C2FES2 EC1 R Plus • •
ULTRAMASTIC III EN 12004 D2TE

ULTRAPLAN EN 13813 EC1 R Plus •
ULTRAPLAN ECO EN 13813 EC1 R Plus •
ULTRAPLAN ECO 20 EN 13813 EC1 R Plus

ULTRAPLAN MAXI EN 13813 EC1 R Plus •
ULTRAPLAN 
RENOVATION

EN 13813 EC1 •

СЕРТИФИКАЦИИ





МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Централен офис
София, Младост 4
Бизнес Парк София
Сграда 8А, ет. 6
тел.: 02/ 489 97 75
факс: 02/ 489 87 23
e-mail: info@mapei.bg
www.mapei.com

СКЛАД СОФИЯ
гр. София
бул. Цариградско шосе 425
Логистична база Юнивърсъл
склад номер 5
тел.: 02/ 874 11 27

ЗАВОД И СКЛАД РУСЕ
гр. Русе, бул. България 133
тел.: 082/ 512 890
факс: 082/ 512 894

ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА 
МАТЕРИАЛИ ОТ КЕРАМИКА И КАМЪК

ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ 
НА МАТЕРИАЛИ ОТ 
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