Mapetherm

СЕРТИФИЦИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

ADESIVI • SIGILLANTI • PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA

ПрЕДИМСТвА НА СИСТЕМАТА MAPETHERM
Характеристиките на сертифицирана топлоизолационна система MAPETHERM спомагат за спестяването на енергия и намаляване на разходите за отопление, повишаването на жизнения комфорт в обитаваните помещения,
както и за лесното монтиране на системата.

ЕФЕКТИВНОСТ:

наличието на външни изолационни панели намалява максимално загубата на топлинна
енергия

ИКОНОМИЧНОСТ:

драстично намаляване на
потреблението на енергия за отопление

ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ КОМФОРТ:
значително ограничаване на образуването на конденз,
който води до появата на мухъл и плесен и който може
да бъде предпоставка за причиняването на алергии

ЕКОСЪОБРАЗНОСТ:

опазване на околната среда
чрез намаляване на нуждата от производство на енергия за отопление, както и чрез ограничаване на отделяните емисии на въглероден двуокис в атмосферата,
които се акумулират при процесите на горене.
Същевременно отговаря на изискванията на най-новите законови разпоредби по отношение на енергийната
ефективност

ЛЕСЕН МОНТАЖ: създадена за да е лесна за пола-

гане, както и удобна за последващи ремонтни дейности

ПрОДУкТИ, вклЮЧЕНИ в СЕрТИФИЦИрАНА гАрАНЦИОННА
ТОПлОИЗОлАЦИОННА СИСТЕМА MAPETHERM
рАЗТвОр ЗА лЕПЕНЕ И шПАклОвАНЕ
Mapetherm Adhesive for EPS
Еднокомпонентен, циментов разтвор за лепене и
шпакловане на топлоизолационни панели и системи от
EPS, XPS и минерална вата.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
Съотношение при смесване: MAPETHERM ADHESIVE
FOR EPS трябва да се смеси с чиста вода 3.75 - 4.25
литра за приготвянето на лепило и 4.25 - 4.75 литра вода
за приготвянето на шпакловка.
Температура при полагане: +5°C/+40°C.
Трайност след смесване: 3 часа.
Отворено време: 20 минути.
Съхранение: 12 месеца.

Разходна норма:
за лепене на плоскости:
– точково лепене: 2-4 кг/м2;
– лепене на изолационни плоскости с равномерен слой
по гърба на плоскостта чрез назъбена маламашка N°
10: 4-6 кг/м2;
– за шпакловане: 1.4-1.6 кг/м2 за мм дебелина (препоръчителна дебелина 4 мм в 2 слоя).
Полагане: за лепене – назъбена маламашка, мистрия;
за шпакловане – гладка маламашка.
Опаковка: торба от 25 кг.
Палет: 50 торби.

ИЗОлАЦИОННА ПлОСкОСТ
Mapetherm EPS
Изолационни плоскости от експандиран полистирол за
топлоизолационни системи.
ETA 10/0025
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
Състав: експандиран полистирол.
Цвят: бял.

Предлага се в дебелина: от 10 мм до 100 мм. Други
дебелини - по запитване.
Размери на панела: 1000х500 мм.
Опаковка: в зависимост от дебелината.

СТъклОФИБърНА МрЕжА
Mapenet 150
Алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа (в съответствие с ETAG 004).
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
Цвят: син.
Тегло: 150 г/м² ± 5%.
Размер на мрежата: 4 x 4.5 мм.
Съхранение: неограничено.
Опаковка: ролка от 50x1.1 м.

ДЮБЕл
MAPEI пластмасов дюбел с усилен пирон
Пластмасов, набивен дюбел с пластмасов, усилен пирон
за закрепване на топлоизолационни плоскости от EPS и
XPS в основи от плътни и перфорирани керамични елементи (тухли), бетон и газобетон.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
Диаметър на тялото на дюбела: φ 10 мм.
Диаметър на главата на дюбела: φ 60 мм.
Необходим диаметър на разпробиване: φ 10 мм при
основи от тухла и газобетон, φ 11 мм при основи от
Бетон.
Дължина на експандиращата работна част на дюбела: “Н” - 65 мм за всички размери.

Дължини: 100 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм,
200 мм, 220 мм.
Опаковка кутии:
100 мм - 500 бр.
120 мм - 500 бр.
140 мм - 400 бр.
160 мм - 400 бр.
180 мм - 300 бр.
200 мм - 300 бр.
220 мм - 100 бр.

грУНД
Quarzolite Base Coat

Silexcolor Base Coat
Паропрпопусклив, силикатен грунд с добри запълващи свойства, за повърхности във вътрешни помещения и на открито,
в съответствие със стандарти DIN 18363.
ETA 10/0024; ETA 10/0025
разреждане: без разреждане, или с 5-10% вода.
време на изчакване преди полагане на всеки следващ
слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +8°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: четка, валяк или пръскане.
разходна норма: 0.3-0.5 кг/м² за слой.
Опаковка: кофа от 20 кг.

Грунд на основата на акрилна смола във водна дисперсия,
микрогранулиран кварц и селектирани пълнители. Продуктът
изравнява хигроскопичността на основата и подобрява прилепването на следващите слоеве боя и декоративни покрития.
ETA 10/0024; ETA 10/0025
разреждане: неразреден или разреден с 5-10% вода.
време на изчакване между всеки слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: валяк, четка или пръскане.
разходна норма: 0.3-0.5 кг/м2 за слой.
Опаковка: кофа от 20 кг.

Silancolor Base Coat
Водоотблъскващ, силиконов грунд с добри запълващи свойства. Продуктът е подходящ за повърхност във вътрешни
помещения и на открито.
ETA 10/0024; ETA 10/0025
разреждане: готов за употреба.
време на изчакване между всеки слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: валяк, четка или пръскне.
разходна норма: 0.3-0.5 кг/м
Опаковка: кофа от 20 кг.

ДЕкОрАТИвНО крАйНО ПОкрИТИЕ
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

Quarzolite Tonachino

EN 15824

V2 W3
A2-s1 d0
EN 15824

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ
МАЗИЛКИ НА АКРИЛНА ОСНОВА

Quarzolite Graffiato

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 15824

V2 W3
A2-s1 d0
EN 15824

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ
МАЗИЛКИ НА АКРИЛНА ОСНОВА

Еластично, полимерно, финишно, декоративно покритие с
“драскана” структура. Продуктът е подходящ за външни
топлоизолационни комбинирани системи. Наличен в следната
зърнометрия: 0.7 мм, 1.2 мм, 1.5 мм и 2.0 мм.
ETA 10/0024; ETA 10/0025
разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с
1-2% вода).
време на изчакване между всеки слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: метална или пластмасова маламашка.
разходна норма: - 0.7 мм: 1.7-2.0 кг/м2.
- 1.5 мм: 2.2-2.6 кг/м2.
- 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м2.
- 2.0 мм: 2.6-3.0 кг/м2.
Опаковка: кофа от 20 кг.
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 15824

V1 W2
A2-s1 d0
EN 15824

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ
МАЗИЛКИ НА АКРИЛНА ОСНОВА

Drop
Effect

Silancolor Tonachino

Еластично, полимерно, финишно, декоративно покритие с
„влачена“ структура. Продуктъте подходящ за външни топлоизолационни комбинирани системи. Наличен е в следната
зърнометрия: 1.2 и 1.8 мм.
ETA 10/0024; ETA 10/0025
Разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с 1-2%
вода).
време на изчакване между всеки слой: 24 часа
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: метална или пластмасова маламашка.
разходна норма: - 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м2.
- 1.8 мм: 2.4-2.8 кг/м2.
Опаковка: кофа от 20 кг.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 15824

V1 W2
A2-s1 d0
EN 15824

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ
МАЗИЛКИ НА АКРИЛНА ОСНОВА

EN 15824

V1 W2
A2-s1 d0
EN 15824

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ
МАЗИЛКИ НА АКРИЛНА ОСНОВА

Silexcolor Tonachino
Паропропускливо, силикатно, финишно, декоративно покритие с “драскана” структура. продуктът е подходящ за външни
топлоизолационни комбинирани системи. В съответствие със
стандарти DIN 18363. Наличен в следната зърнометрия:
0.7 мм, 1.2 мм, 1.5 мм и 2.0 мм.
ETA 04/0061 ETA 10/0024 ETA 10/0025
разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с
SILEXCOLOR PRIMER).
време на изчакване между всеки слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: метална или пластмасова маламашка.
разходна норма: - 0.7 мм: 1.7-2.0 кг/м2.
- 1.5 мм: 2.2-2.6 кг/м2.
- 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м2.
- 2.0 мм: 2.6-3.0 кг/м2.
Опаковка: кофа от 20 кг.

Silancolor Graffiato
Водоотблъскващо и паропропускливо, силиконово, финишно,
декоративно покритие с „влачена“ структура. Продуктът
е подходящ за външни топлоизолационни комбинирани
системи. Наличен е в следната зърнометрия: 1.2 мм, 1.8 мм.
ETA 10/0024; ETA 10/0025
разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с
1-2% вода).
Време на изчакване между всеки слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: метална или пластмасова маламашка.
разходна норма: - 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м2.
- 1.8 мм: 2.4-2.8 кг/м2.
Опаковка: кофа от 20 кг.

Водоотблъскващо и паропропускливо, силиконово, финишно,
декоративно покритие с “драскана” структура. Продуктът
е подходящ за външни топлоизолационни комбинирани
системи. Наличен е в следната зърнометрия: 0.7 мм, 1.2 мм,
1.5 мм и 2.00 мм.
ETA 10/0024 ETA 10/0025
разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с
1-2% вода).
време на изчакване между всеки слой: 24 часа.
Температура при полагане: от +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 24 месеца.
Полагане: метална или пластмасова маламашка.
разходна норма: - 0.7 мм: 1.7-2.0 кг/м2.
- 1.5 мм: 2.2-2.6 кг/м2.
- 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м2.
- 2.0 мм: 2.6-3.0 кг/м2.
Опаковка: кофа от 20 кг.
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

Drop
Effect

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 15824

V1 W2
A2-s1 d0
EN 15824

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ
МАЗИЛКИ НА АКРИЛНА ОСНОВА

Silexcolor Graffiato
Паропропускливо, силикатно финишно, декоративно покритие с “влачена” структура. Продуктът е подходящ за външни
топлоизолационни комбинирани системи. В съответствие
със стандарти DIN 18363. Наличен в следната зърнометрия:
1.2 мм, 1.8 мм.
ETA 10/0024 ETA 10/0025
разреждане: готов за употреба (може да се разрежда с 1-2%
SILEXCOLOR PRIMER).
време на изчакване между всеки слой: 24 часа
Температура при полагане: +5°C до +35°C.
Почистване: вода.
Съхранение: 12 месеца.
Полагане: метална или пластмасова маламашка.
разходна норма: - 1.2 мм: 1.9-2.3 кг/м2.
- 1.8 мм: 2.4-2.8 кг/м2.
Опаковка: кофа от 20 кг.

ТОПлОИЗОлАЦИОННА СИСТЕМА “MAPETHERM”
СЕрТИФИЦИрАНА ТОПлОИЗОлАЦИОННА СИСТЕМА “MAPETHERM” С 10 гОДИНИ гАрАНЦИя
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Разтвор за лепене и
шпакловане
Mapetherm Adhesive
for EPS

2

Изолационна плоскост
Mapetherm EPS

3

Стъклотекстилна мрежа
Mapenet 150

4

Дюбел
Мапеи пластмасов дюбел
с усилен пирон

5

Грунд
Quarzolite Basecoat

6

Декоративно крайно покритие
Quarzolite Tonachino

Използвани продукти:

1

Опаковка:
25 кг
Разxодна норма:
9 кг/м2
(приблизителна
разходна норма като
лепило и шпакловка)

2

Опаковка:
В зависимост от
дебелината
Размер:
1000х500 мм

3

Опаковка:
55 м2
Разxодна норма:
1,1 м/м2 - с 10 см
презастъпване

4

Опаковка:
100, 300, 400 или
500 бр, в зависимост
от размера
Разxодна норма:
Приблизително: 6 бр./м2

5

Опаковка:
20 кг
Разxодна норма:
0.3-0.5 кг/м2

6

Опаковка:
20 кг
Разxодна норма:
в зависимост от
зърнометрията

Топлоизолационната система MAPETHERM е сертифицирана от Център за „Изпитване и
Европейска Сертификация“. Сертификата удостоверява, че топлоизолационната система
е в съответствие с всички изисквания според БДС EN 13499:2004.
ETICS - EPS - EN 13499 - 1,5 - F - I10 - PE500
ETICS - EPS - EN 13499 - 2,0 - F - I10 - PE500
ETICS - EPS - EN 13499 - 2,5 - F - I10 - PE500
ETICS - EPS - EN 13499 - 3,0 - F - I10 - PE500

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

Техническа документация
От менюто в техническата част,
можете да прегледате техническата
документация, разделена според
продуктовите линии и вида документ.

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

/mapeibulgaria

