сПЕцИАлнИ ПрОДУктИ
ЗА стрОИтЕлствОтО

Продукти за строителството

Саниране на бетон

Бетонът, който някога е считан за неразрушим, е обект на различни химически, физически,
биологични и механични въздействия, които с течение на времето го разрушават. Поради
повишаването на строителните разходи е много по-разумно бетонът да бъде саниран,
дори при много сериозна степен на разрушение. Това се отнася както за зидарията на
исторически сгради, така и за ново строителство.
Днес, MAPEI предлага най-подходящите материали за всеки вид ремонтни и
възстановителни работи. Благодарение на близо 80-годишния си опит в тази област, MAPEI
предлага богата гама от химически продукти за основните строителни дейности и ремонт:
свързващи хидравлични материали, готови строителни разтвори, продукти за защита и
хидроизолация, строителни лепила, гъвкави уплътнители и специални мазилки.
Подходящият продукт за всяка ситуация: от бент до виадукт, от исторически сгради
до строежи на бъдещето. MAPEI може да отговори на изискванията на всеки модерен
строителен проект, както и на всяка програма за реставрация.
Повече информация за продуктите може да се намери в листовете с технически данни на
интернет сайта на MAPEI: www.mapei.com

* Нашата грижа към околната среда
Продуктите MAPEI помагат на проектанти и предприемачи
да създават новаторски проекти, сертифицирани по LEED
(Ръководство за нергийноефективен и природосъобразен
проект) в съответствие с изискванията на
Американски Съвет за зелено строителство.
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Mapefer 1K

Еднокомпонентен антикорозионен
разтвор на циментова основа
за предпазване на армировъчни
пръти.
Mapefer 1K се използва за
реалкализираща антикорозионна
защита на армировъчни пръти при
саниране на бетон с разтвори с
компенсирано свиване от серията
Mapegrout или с обикновени разтвори
на циментова основа, модифицирани
с латекси на основата на синтетични
смоли. Може да се нанася също и
върху подземни бетонни конструкции.
След смесването си с вода, Mapefer
1K образува разтвор на основата
на полимери във водна дисперсия,
циментови спойки и корозионни
инхибитори, който се полага
върху армировъчните пръти, за
предотвратяване образуването на
ръжда. Mapefer 1K се нанася в два
слоя с четка върху предварително
почистените от ръжда армировъчни
пръти. Вторият слой трябва да се
нанесе най-рано 2 часа след полагане
на първия, но за предпочитане в
рамките на 24 часа. Препоръчва се
цялата повърхност на прътите да се
покрие с равномерен слой. Общата
дебелина на двата слоя трябва да е
минимум 2 мм. Санирането и ремонтът
с продукти от серията Mapegrout
трябва да започне след като Mapefer
1K изсъхне (приблизително 6 часа
при +20oС). Mapefer 1K отговаря на
минималните изисквания на EN 1504-7.
Разходна норма
100 г/м (за 2 мм слой продукт, нанесен
върху прът с диаметър 8 мм).
Опаковка
Картонени кутии, в които се съдържат
4 торби по 5 кг.

EN 1504-7
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-7
ПРЕДПАЗВАНЕ НА АРМАТУРА
ОТ КОРОЗИЯ
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Mapegrout
Thixotropic E

Разтвор с контролирано свиване,
подсилен с фибри, за саниране на
бетон.
Mapegrout Thixotropic Е се използва
за саниране и поправка на бетон
като: възстановяване на бетонно
покритие, поправка на ъгли, греди,
колони и балкони, разрушени от
окислението на армировъчните пръти.
Поради високата си якост Mapegrout
Thixotropic Е може да се използва за
структурни ремонтни дейности. Състои
се от циментови спойки, селектирани
агрегати, специални добавки и
синтетични фибри. Mapegrout
Thixotropic Е се подготвя като торба
от 25 кг се смеси с 3,8-4,1 л вода.
Mapegrout Thixotropic Е се нанася с
мистрия, маламашка или чрез пръскане
върху здрави основи, без изронени
участъци, с грапава повърхност и
предварително намокрени с вода.
Mapegrout Thixotropic Е може да се
нанася в дебелина до 30-35 мм за слой,
без необходимост от кофраж. За да се
подобри втвърдяването на открито и
да се редуцира последващото свиване,
Mapegrout Thixotropic Е може да се
смеси с 0,25% по тегло Mapecure SRA.
Mapegrout Thixotropic Е отговаря на
минималните изисквания на стандарт
EN 1504-3 за структурен разтвор клас
R4.
Разходна норма
19 кг/м² за см дебелина.

Mapegrout T40

Mapegrout T60

Тиксотропен разтвор със средна
якост (40 MPa), подсилен с фибри,
за саниране на бетон.
Mapegrout T40 се използва за
саниране на разрушени бетонни
повърхности, например балкони и
ъгли на колони и греди. Mapegrout
T40 се препоръчва също за ремонт на
тунели, канали и хидросъоръжения.
При смесване на Mapegrout T40 с
16% вода се образува много лесен
за работа разтвор с тиксотропна
консистенция, който се полага лесно по
вертикални повърхности без кофраж.
Mapegrout T40 се нанася с мистрия,
маламашка или чрез пръскане
върху здрави основи, без изронени
участъци, с грапава повърхност и
предварително намокрени с вода.
Mapegrout T40 може да се нанася в
дебелина до 30-35 мм за слой. За да
се подобри втвърдяването на открито
и да се редуцира последващото
свиване, Mapegrout T40 може да се
смеси с 0,25% по тегло Mapecure
SRA. Mapegrout T40 отговаря на
минималните изисквания на стандарт
EN 1504-3 за структурен разтвор клас
R3.

Сулфатоустойчив тиксотропен
разтвор, подсилен с фибри, за
саниране на бетон.
Mapegrout T60 се използва за
саниране на разрушени бетонни
повърхности, например балкони и
ъгли на колони и греди. Mapegrout
T60 се препоръчва също за ремонт на
тунели, канали и хидросъоръжения.
При смесване на Mapegrout T60 с
17% вода и 0,25% Mapecure SRA
се образува много лесен за работа
разтвор с тиксотропна консистенция,
който се полага лесно по вертикални
повърхности без кофраж. Продуктът
може да се използва без добавяне на
Mapecure SRA, когато заобикалящите
условия са благоприятни за доброто
втвърдяване на разтвора. Mapegrout
T60 се нанася с мистрия, маламашка
или чрез пръскане върху влажни
основи, които са здрави, без изронени
участъци, с грапава повърхност и
предварително намокрени с вода.
Mapegrout T60 може да се нанесе с
дебелина до 40 мм за слой.
Mapegrout T60 отговаря на
минималните изисквания на стандарт
EN 1504-3 за структурен разтвор клас
R4.

Разходна норма
18,5 кг/м² за см дебелина.

Разходна норма
18,5 кг/м² за см дебелина.

Опаковка
Торби по 25 кг.

Опаковка
Торби по 25 кг.

Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

R4

EN 1504-3

EN 1504-3

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

R3

R4
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Mapegrout
Easy Flow GF

Mapegrout
Easy Flow

Mapegrout FMR

Сулфатоустойчив, тиксотропен
разтвор с компенсирано свиване,
подсилен с гъвкави фибри от
метална сплав, изключително
подходящ за саниране на
бетонни конструкции, изискващи
по-висока дуктилност.
Mapegrout FMR се използва за
саниране на повредени бетонни
конструкции като тунели, магистрали,
виадукти, язовирни преливници,
преливни канали, индустриални
подове и рампи. Благодарение на
отличната си тиксотропия Mapegrout
FMR може да се нанася върху
вертикални повърхности, дори и в
големи дебелини, без да се използва
кофраж. Mapegrout FMR се нанася
с мистрия или машина за мазилки
(като Turbosol или Putzmeister) след
като повърхността е наситена с вода,
в максимална дебелина от 50 мм за
слой. За да се подобри втвърдяването
на открито и да се редуцира
последващото свиване, Mapegrout
FMR може да се смеси с 0,25% по
тегло Mapecure SRA. Mapegrout FMR
отговаря на минималните изисквания
на стандарт EN 1504-3 за структурен
разтвори от клас R4.
Разходна норма
19 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Еднокомпонентен, сулфатоустойчив
тиксотропен разтвор, подсилен
с фибри, с компенсирано
свиване, за саниране на бетонни
конструкции, полага се много
лесно чрез пръскане.
Mapegrout Easy Flow се използва
за саниране на повредени бетонни
конструкции. Продуктът е особено
подходящ, когато се изисква лесно
изпомпване на дълги разстояния .
Нанася се чрез пръскане по стълбове
на виадукти, тунели, сглобяеми
конструкции, хидросъоръжения
като канали, язовири, преливници
и резервоари. За да се подобри
втвърдяването на открито и да се
редуцира последващото свиване,
Mapegrout Easy Flow може да се
смеси с 0,25% по тегло Mapecure
SRA. Продуктът може да се използва
без добавяне на Mapecure SRA,
когато заобикалящите условия
са благоприятни за доброто
втвърдяване на разтвора. Обикновено
Mapegrout Easy Flow се нанася чрез
пръскане, но може и с мистрия по
вертикални повърхности без да е
необходим кофраж. Максималната
препоръчителна дебелина за слой е
около 35 мм. Mapegrout Easy Flow
отговаря на минималните изисквания
на стандарт EN 1504-3 за структурен
разтвор клас R4.
Разходна норма
18,5 кг/м² за см дебелина.

Еднокомпонентен, сулфатоустойчив,
тиксотропен разтвор с
компенсирано свиване, подсилен с
неорганични фибри за саниране на
бетонни конструкции, изискващи
по-висока дуктилност.
Mapegrout Easy Flow GF се използва

за саниране на повредени бетонни
конструкции като виадукти,
хидросъоръжения - канали, язовирни
стени, преливни канали, басейни и
резервоари, бетонни индустриални
подове и рампи. При смесване на
Mapegrout Easy Flow GF с 15,516,5% вода и 0,25% Mapecure SRA
се получава разтвор, който е много
подходящ за пръскане с машина на
голямо разстояние, както и на високи
места. Продуктът може да се използва
без добавяне на Mapecure SRA,
когато заобикалящите условия са
благоприятни за доброто втвърдяване
на разтвора. Mapegrout Easy Flow GF
може да се нанася механично или
на ръка по вертикални повърхности,
дори и в дебели слоеве без да се
използва кофраж. Максималната
препоръчителна дебелина за слой
е 50 мм. Mapegrout Easy Flow GF
отговаря на минималните изисквания
на стандарт EN 1504-3 за структурен
разтвор клас R4.

Разходна норма

18,5 кг/м² за см дебелина.
Опаковка

Опаковка
Торби по 25 кг; големи торби по 1000 кг.

Торби по 25 кг.

EN 1504-3
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

R4

ere + Fib
r
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EN 1504-3

EN 1504-3

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

EN 1504-3

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

R4

R4
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РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ
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Mapegrout BM

Mapegrout LM2K

Planitop 400

Двукомпонентен тиксотропен
разтвор на циментова основа с
нисък модул на еластичност за
саниране на бетон.
Mapegrout BM се използва за
саниране на повърхността на
повреден бетон, подложен на
малка деформация от натоварване,
температурни цикли или особено
неблагоприятни атмосферни условия.
Mapegrout BM се препоръчва също
за саниране на бетонни греди,
колони, балкони и сглобяеми бетонни
елементи. Mapegrout BM има отлични
хидроизолационни свойства и затова
се препоръчва за ремонт на канали,
водни резервоари и хидросъоръжения.
Поради ниския си модул на еластичност,
Mapegrout BM е подходящ за саниране
на бетон със средна механична якост.
Mapegrout BM се нанася с мистрия
или пръскане дори и върху вертикални
повърхности или тавани, без кофраж,
с максимална дебелина на слоя
приблизително 35 мм. Основата трябва
да е здрава, компактна и грапава.
Преди полагане на Mapegrout BM,
повърхността трябва да се намокри
с вода. Mapegrout BM може да се
смеси с 0,25% по тегло Mapegrout
SRA. Mapegrout BM отговаря на
минималните изисквания на стандарт
EN 1504-3 за структурен разтвор
клас R4.

Двукомпонентен, подсилен с
фибри, тиксотропен циментов
разтвор, с нисък модул на
еластичност и добавен органичен
корозионен инхибитор, за
саниране на бетон, който се полага
в дебелина на слоя от 3 до 20мм.
Mapegrout LM2K се използва за
саниране на бетонни конструкции,
подложени на малки деформации
при натоварване. Mapegrout LM2K е
подходящ за ремонт на ръбове на греди,
колони, челната страна на балкони
и за сглобяеми конструкции. Може
да се използва и за отстраняване на
повърхностни дефекти при изливане
на бетона. Благодарение на ниския
си модул на еластичност (17 Gpa),
Mapegrout LM2K е подходящ за
саниране на бетон със средна якост.
Mapegrout LM2K се полага с мистрия,
маламашка или машина за мазилки (като
Turbosol или Putzmeister), с изключение
на машини с непрекъснато разбъркване,
в един слой с дебелина между 3 и 20 мм
върху здрава и леко награпена основа.
Преди полагане на Mapegrout LM2K
повърхността трябва да се навлажни.
За подобряване на характеристиките
на Mapegrout LM2K при високи
температури (като през лятото),
може да се добави при непрекъснато
разбъркване 0,25% от теглото (А+Б)
Mapecure SRA, за да се редуцират
повърхностните опънни напрежения в
капилярните пори. Mapegrout LM2K
отговаря на минималните изисквания
на стандарт EN 1504-3 за структурен
разтвор клас R3.

Бързосвързващ тиксотропен
разтвор с компенсирано свиване
за саниране на бетон, който се
нанася в дебелини между 1 и 40
мм на слой.
Planitop 400 се използва за
възстановяване повърхността на
повредени бетонни конструкции като
корнизи и челната страна на бетонните
плочи, наранени ъгли, греди, колони и
бетонни панели. Planitop 400
е предварително подготвен продукт,
който се състои от специални
хидравлични спойки, селектирани
фини агрегати и специални добавки.
Planitop 400 се подготвя чрез смесване
на торба от 25 кг с 3,75-4 л чиста
вода и трябва да се нанесе в рамките
на 10 минути с помощта на мистрия
или маламашка върху здрава и
чиста основа, която е предварително
намокрена с вода. Максималната
дебелина, която може да се полага е
40 мм за слой. Повърхността е готова
за експлоатация няколко часа след
полагане на Planitop 400. Planitop 400
отговаря на минималните изисквания
на стандарт EN 1504-3 за структурен
разтвор клас R3.

Разходна норма
Приблизително 21 кг/м² за см
дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг + туби по 4,7 кг.

Разходна норма
18,5 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг и кутии, съдържащи 4
торби по 5 кг всяка.

Разходна норма
Около 21 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг + туби по 5,25 кг.

EN 1504-3
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

R3

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

EN 1504-3

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

R4

R3

14

Planitop Smooth &
Repair R4

Planitop HPC

Planitop HPC Floor

Бързосвързващ, подсилен с фибри
тиксотропен циментов разтвор с
компенсирано свиване, който се
полага в дебелини от 3 до 40мм за
слой. Използва се едновременно за
саниране и заглаждане на бетонни
повърхности.
Planitop Smooth&Repair R4 се използва
за „бързи“ ремонтни дейности при
повредени бетонни елементи като греди,
колони, стени , ръбове на балкони, както
и при конструктивни елементи, при които
е необходимо да се използва разтвор с
високи механични показатели. Продуктът
може да се използва за заглаждане на
повърхностни дефекти след декофриране и
за поправки на сглобяеми стоманобетонни
елементи. При смесване на една торба
Planitop Smooth&Repair R4 с 4,1-4,4
вода се получава разтвор с добра
обработваемост и с време за свързване,
което може да се регулира, чрез
добавянето на специалната добавка
Mapetard ES. Planitop Smooth&Repair R4
се полага с мистрия в дебелини от 3
до 40мм за слой, върху чиста, здрава и
грапава основа, предварително намокрена
с вода. Planitop Smooth&Repair R4
се характеризира с висока адхезия
към „стар“ бетон (>2MPa) и армировка
(особено ако е обработена с Mapefer 1K),
с отлична устойчивост към карбонизация,
с водонепропускливост, с термична
съвместимост на цикли на замръзванеразмразяване, измерена като адхезия
съгласно EN 1542 и с малък риск от
образуване на микропукнатини.
Planitop Smooth&Repair R4 отговаря на
минималните изисквания на EN 1504-3
за структурни разтвори от клас R4 и на
изискванията на EN 1504-2, покритие (C)
съгласно принципи MC и IR за защита на
бетон.

Течен, двукомпонентен циментов
разтвор, с компенсирано свиване,
за саниране на бетон. Planitop HPC
притежава изключително високи
якостни показатели. Продуктът е
подсилен с корави стоманени фибри и
притежава висока дуктилност.
Planitop HPC се използва за сеизмично
усилване на елементи, подложени на високи
натоварвания, при които се изисква висока
дуктилност. Също така може да се прилага
при структурно усилване чрез „кожуси“
на греди и колони, както и при саниращи
дейности на предварително напрегнати
елементи. Поради течната си консистенция,
с Planitop HPC може да се възстановява
сечението на повредени подови плочи.
Planitop HPC е двукомпонентен течен
разтвор, подходящ за изливане в кофраж,
без риск от сегрегация. Участъци с дебелина
до 40 мм могат да се репарират без
необходимост от армировка, докато при
по-големи дебелини може да се използва
такава. Полагането се извършва върху
здрава, чиста, намокрена и грапава основа,
чрез изливане само от едната страна, за да
се предотврати образуването на въздушни
мехури.
Planitop HPC е съставен от 2 компонента:
комп. А (суха смес) и комп. Б (HPC Fibres).
Компонент А се смесва с 6,5% по тегло с
компонент Б (корави стоманени фибри - HPC
Fibres) и 12-13% вода. За да се подобри
втвърдяването на открито и да се редуцира
последващото свиване, Planitop HPC може
да се смеси с 0,25% по тегло Mapecure SRA.
Planitop HPC се характеризира с висока
якост на натиск и огъване, висока
дуктилност, висока устойчивост на циклично
натоварване, водонепроницаемост, висока
устойчивост на износване и отлична адхезия
към „стар“ бетон и армировка.
Planitop HPC отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-3 за структурни
разтвори от клас R4 и на минималните
изисквания на EN 1504-6.

Изключително течен, еднокомпонентен
циментов разтвор, с компенсирано
свиване, за усиване на подови плочи
чрез “доливане”. Planitop HPC Floor
притежава изключително високи якостни
показатели и висока дуктилност.
Planitop HPC Floor се използва за сеизмично
усилване на елементи, подложени на високи
натоварвания, при които се изисква висока
дуктилност. Продуктът е излючително
подходящ за структурно усилване на подови
плочи от стоманобетон, тухли и дърво, чрез
„доливане“ в малки дебелини. Planitop HPC
Floor може да се прилага и при ремонти на
индустриални подове, летища, пътища и др.
Planitop HPC Floor е предварително смесен
разтвор, съставен от високоякостни цименти,
селектирани агрегати, специални добавки и
корави стоманени фибри. При смесване на
торба от 25кг Planitop HPC Floor с 2,9-3,1
литра вода, се образува изключително течен
разтвор, подходящ за изливане в кофраж,
без сегрегация, в дебелини от 1 до 4 см и без
необходимост от електрозаварена армираща
мрежа. За да се подобри втвърдяването
на открито и да се редуцира последващото
свиване, Planitop HPC Floor може да се смеси
с 0,25% по тегло Mapecure SRA.
Полагането се извършва върхи здрава, чиста,
намокрена и грапава основа, предварително
обработена с грунд Primer 3296 (разреден
с вода в отношение 1:1), чрез изливане
само от едната страна на кофража, за да
се предотврати образуването на въздушни
мехури.
Planitop HPC Floor се характеризира с висока
якост на натиск и огъване, висока дуктилност,
висока устойчивост на циклично натоварване,
водонепроницаемост, висока устойчивост на
износване и отлична адхезия към „стар“ бетон
и армировка.
Planitop HPC Floor отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-3 за структурни
разтвори от клас R4 и на минималните
изисквания на EN 1504-6.

Разходна норма
около 17 кг/м² за см дебелина.

Разходна норма
около 20 кг/м² за см дебелина.

Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-2
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)
ПРИНЦИПИ

MC-IR

Опаковка
Компонент А - Торби по 25 кг.
Компонент Б - HPC Fibres; кутии по 6.5 кг.

Разходна норма
около 21 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-3
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

R4

EN 1504-3

EN 1504-6

EN 1504-3

EN 1504-6

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

EN 1504-3

EN 1504-3

R4

EN 1504-6

R4

EN 1504-6

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

РАЗТВОР ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

РАЗТВОР ЗА ЗАКРЕПВАНЕ
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Mapegrout 430

Mapegrout Gunite

Финозърнест, тиксотропен,
подсилен с фибри разтвор с
нормално свързване за саниране на
бетон.
Mapegrout 430 се използва за саниране
на повърхността на повредени бетонни
конструкции като чела на балкони и ъгли
на колони и греди. Mapegrout 430
е подходящ също за ремонт на тунели,
канали и други съоръжения. При
смесване на Mapegrout 430 с 17,5-18,5%
вода се получава лесен за работа
разтвор с тиксотропна консистенция,
който се нанася лесно върху вертикални
повърхности без необходимост от
кофраж. Mapegrout 430 се нанася с
мистрия или чрез пръскане върху здрави
основи, без изронени участъци, с грапава
повърхност и които са предварително
намокрени с вода. Mapegrout 430 може
да се нанесе в дебелина от 5 до 35 мм за
слой. Mapegrout 430 може да се смеси с
0,25% по тегло с Mapecure SRA, но само
ако се полага на ръка. Mapegrout 430
отговаря на минималните изисквания на
стандарт EN 1504-3 за структурен разтвор
клас R3.

Еднокомпонентен, предварително
подготвен, многофункционален
циментов разтвор без ускорители,
подсилен с фибри, който се нанася
чрез техника на сухо или мокро
пръскане.
Mapegrout Gunite се използва за
саниране на повреден бетон от типа
на бетонни облицовки в пътни тунели,
ремонт на мостове, хидросъоръжения,
индустриални бетонни конструкции и др.
Поради високите си механични свойства,
Mapegrout Gunite може да се използва
за структурно саниране. Mapegrout
Gunite е съставен от хидравлични
спойки, микросиликати, селектирани
агрегати и специални добавки и се полага
със специална машина за сухо или
мокро пръскане върху чиста и грапава
повърхност, без изронени участъци
след предварителното намокряне с
вода. Mapegrout Gunite може да се
нанесе в дебелина до 40 мм за слой без
кофраж. Mapegrout Gunite отговаря на
минималните изисквания на стандарт EN
1504-3 за структурен разтвор клас R4.

Разходна норма
17 кг/м² за см дебелина.

Разходна норма
Приблизително 20 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Опаковка
Торби по 25 кг.

Mapegrout
Hi-Flow E

Течен разтвор с контролирано
свиване, подсилен с фибри, за
саниране на бетон.
Mapegrout Hi-Flow Е се използва за
саниране на много повредени бетонни
конструкции, където се препоръчва
използване на течни разтвори.
Mapegrout Hi-Flow Е се състои от
циментови спойки, селектирани агрегати,
специални добавки и синтетични фибри.
Приготвя се чрез смесване на 25 кг
торба с 13-14 % вода и 0,25% Mapecure
SRA. Продуктът може да се използва
без добавяне на Mapecure SRA, когато
заобикалящите условия са благоприятни
за доброто втвърдяване на разтвора.
Сместа трябва да се излее в плътен
кофраж.Трябва да се вземат мерки за
извеждане на въздуха от разтвора, за
да се предотврати образуването на
балончета. Mapegrout Hi-Flow Е може
да се полага в дебелини до 4 см. За
по-големи дебелини се препоръчва да
се добави подходящ селектиран агрегат.
Mapegrout Hi-Flow Е отговаря на
минималните изисквания на стандарт EN
1504-3 за структурен разтвор клас R4.
Разходна норма
21 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

R3

R4

R4
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Mapegrout
Hi-Flow GF

Mapegrout
Hi-Flow TI 20

Подходящ за изливане разтвор на
циментова основа с компенсирано
свиване, подсилен с неорганични
фибри, за саниране на бетонни
конструкции, изискващи по-висока
дуктилност.
Mapegrout Hi-Flow GF се използва
за саниране на бетонни конструкции,
където се изисква употребата на лесен
за изливане разтвор. Състои се от
високоякостен цимент, селектирани
агрегати, специални добавки,
полиакрилонитрилни синтетични фибри
и неорганични фибри. Mapegrout
Hi-Flow GF се приготвя чрез смесване на
съдържанието на една торба с 14-16%
вода и 0,25% Mapecure SRA. Продуктът
може да се използва без добавяне на
Mapecure SRA, когато заобикалящите
условия са благоприятни за доброто
втвърдяване на разтвора. Сместа се
излива равномерно само от едната страна
на плътен кофраж, за да се избегне
образуването на въздушни мехурчета.
С Mapegrout Hi-Flow GF могат да се
изпълнят саниращи слоеве с дебелина до
5 см без да е необходимо да се вмъква
заварена армираща мрежа. За по-големи
дебелини на слоевете се препоръчва да
се добавят агрегати с подходящ размер.
Mapegrout Hi-Flow GF отговаря на
минималните изисквания на стандарт EN
1504-3 за структурен разтвор клас R4.

Подходящ за изливане високодуктилен
циментов разтвор с компенсирано
свиване, с корави стоманени фибри,
за саниране на бетон.
Mapegrout Hi-Flow TI 20 се използва
за саниране на бетонни конструкции,
където се изисква употребата на лесен
за изливане разтвор. Състои се от
високоякостен цимент, селектирани
агрегати, специални добавки,
полиакрилонитрилни синтетични фибри
и корави стоманени фибри. Mapegrout
Hi-Flow TI 20 се приготвя чрез смесване
на съдържанието на една торба с 14-16%
вода и 0,25% Mapecure SRA. Продуктът
може да се използва без добавяне на
Mapecure SRA, когато заобикалящите
условия са благоприятни за доброто
втвърдяване на разтвора. Сместа се
излива равномерно само от едната страна
на плътен кофраж, за да се избегне
образуването на въздушни мехурчета.
Mapegrout Hi-Flow TI 20 може да се
изпълнява в дебелина до 5 см без да
е необходимо вмъкването на заварена
армираща мрежа. За по-големи дебелини
на слоевете се препоръчва да се добавят
агрегати с подходящ размер. Mapegrout
Hi-Flow TI 20 отговаря на минималните
изисквания на стандарт EN 1504-3 за
структурен разтвор клас R4.

Разходна норма
Приблизително 21 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Mapegrout SV

Разходна норма
Приблизително 20 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Бързосвързващ, лесен за изливане
разтвор с контролирано свиване за
саниране на бетон и закрепване на
решетки на отводнителни канали,
капаци на шахти и пътни знаци.
Mapegrout SV се използва за саниране
на силно повредени бетонни конструкции
чрез изливане на продукта в кофраж.
Може да се използва също за ремонт
на индустриални подове и за ремонтни
дейности при пътища и летища, които
трябва да влязат бързо в експлоатация.
Благодарение на краткото му време за
свързване, Mapegrout SV е изключително
подходящ за бърз монтаж на капаци на
шахти и решетки на отводнителни канали.
Mapegrout SV се състои от циментови
спойки, селектирани инертни материали
и специални добавки. Подготвя се чрез
смесване съдържанието на една 25 кг
торба от продукта с 3,0-3,25 л
вода в зависимост от необходимата
консистенция. След подготвяне разтворът
се излива на местата, които трябва да се
запълнят или в кофраж.
Mapegrout SV може да се полага в
дебелини до 50 мм. Ако слоят, който
се полага е по-голям от 50 мм, се
препоръчва добавяне на 40 % Gravel 6-10,
като сместа се подготвя с 3,5 л вода.
Ремонтираните с Mapegrout SV участъци
са готови за трафик 2 часа след изливане
при температура +20oС.
Mapegrout SV отговаря на минималните
изисквания на стандарт EN 1504-3 за
структурен разтвор клас R4.
Цветове
Предлага се в сив или черен цвят.
Разходна норма
- използван чист: 20 кг/м² за см дебелина;
-и
 зползван с 40% чакъл: 14,5 кг/м² за см
дебелина (5,7 кг/м² Gravel 6-10).
Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-3

EN 1504-3

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

R4

EN 1504-3

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

R4

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

P
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R4

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ
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Mapegrout SV T

Mapegrout SV Fiber

Бързосвързващ тиксотропен
разтвор с контролирано свиване за
саниране на бетон, закрепване на
решетки на отводнителни канали и
капаци на шахти.
Mapegrout SV Т се използва за
саниране на силно повредени бетонни
елементи, вертикални и хоризонтални,
без използване на кофраж. Може да се
използва също за ремонт на индустриални
подове и за ремонтни дейности при
пътища и летища, които трябва да влязат
бързо в експлоатация. Благодарение
на краткото си време за свързване,
Mapegrout SV Т е изключително подходящ
за бърз ремонт и монтаж на капаци на
шахти, сервизни отвори и решетки на
отводнителни канали. Mapegrout SV Т се
състои от циментови спойки, селектирани
инертни материали и специални добавки.
Подготвя се чрез смесване съдържанието
на една 25 кг торба от продукта с
3,1-3,4 л вода. След подготвяне
Mapegrout SV Т може да се нанесе с
мистрия в дебелини до 50 мм за слой.
Участъците, санирани с Mapegrout SV Т
са готови за трафик 2 часа след полагане
при температура +23oС. Mapegrout SV Т
отговаря на минималните изисквания на
стандарт EN 1504-3 за структурен разтвор
клас R4.

Подходящ за изливане
бързосвързващ разтвор на
циментова основа за саниране на
бетон. Продуктът се характеризира
с компенсирано свиване и висока
дуктилност, подсилен е с корави
стоманени фибри и е подходящ за
полагане при температури до -5oС.
Mapegrout SV Fiber се използва за
саниране на конструктивни елементи
чрез изливане на продукта в кофраж.
Благодарение на високата си дуктилност,
Mapegrout SV Fiber е изключително
подходящ за ремонт на пътища,
магистрали, летища и индустриални
подове, които освен че са подложени
на динамични натоварвания, трябва да
влязат в експлоатация възможно найбързо. Благодарение на бързото си
свързване Mapegrout SV Fiber може да се
използва при температури до -5oС. Състои
се от високоякостен цимент, селектирани
агрегати, специални добавки и корави
стоманени фибри. Mapegrout SV Fiber се
приготвя чрез смесване съдържанието на
една торба с 13,5-14,5% вода. Сместа се
излива равномерно само от едната страна
на плътен кофраж, за да се избегне
образуването на въздушни мехурчета.
Mapegrout SV Fiber може да се полага в
дебелини до 5 см. За по-големи дебелини
на слоя се препоръчва да се добави
агрегат с подходящ размер. Mapegrout
SV Fiber отговаря на минималните
изисквания на стандарт EN 1504-3 за
структурен разтвор клас R4.

Цветове
Предлага се в черен цвят.
Разходна норма
20 кг/м² за см дебелина.

Разходна норма
Приблизително 20 кг/м² за см дебелина.

Опаковка
Торби по 25 кг.

Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-3
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

R4

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ
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Възстановяване на сечението с
циментови
свързващи вещества
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Stabilcem

Stabilcem SCC

Много течно, разширяващо се,
циментово свързващо вещество, за
подготовка на инжекционни смеси,
разтвори и бетон.
Stabilcem може да се използва за
запълване на кухини и пукнатини в скали
и зидария. Саморазливните бетони,
получени чрез Stabilcem, могат да се
изпомпват под високо налягане, без риск
от сегрегация. При подготвяне Stabilcem
се смесва с подходящо селектирани
агрегати, в зависимост от приложението,
след което се добавя вода. Разбърква се
до пълна еднородност, след което сместта
е готова за полагане.
За подобряване на свързването на
открито и редуциране на свиването,
разтворът със Stabilcem може да се
смеси с 5-8 л/м³ Mapecure SRA.

Циментово свързващо вещество за
производство на самоуплътняващи
се бетонови смеси, предназначени
за саниране на бетонни
конструкции.
Stabilcem SCC се използва за
производство на бетони с различен
размер на агрегатите, подходящи за
саниране на колони, горно строене
на мостове и хидросъоръжения, чрез
изливане в кофраж. Благодарение
на характеристиките му се получават
много течни циментови смеси (слягане
65-70 см), които не сегрегират при
полагане с помпа или при изливане без
вибриране. Използването на Stabilcem
SCC позволява да се намалят разходите
за ремонтни дейности, да се съкрати
продължителността им, да се елиминира
шума от процеса на вибриране и да се
подобри външния вид на конструкцията.
За приготвяне на бетонни смеси с
Dmax=8mm, Stabilcem SCC се смесва със
селектирани агрегати от 0 до 8 мм или с
Gravel 0-8 и Gravel 0-15; За производство
на бетон с с Dmax=20mm, Stabilcem
SCC се смесва с агрегати с максимален
диаметър под 20 мм. За подобряване на
свързването на открито и редуциране на
свиването, разтворът със Stabilcem SCC
може да се смеси с 5-8 л/м³ Mapecure
SRA.

Разходна норма
- инжекционни смеси: 1,6 кг/дм³ обем
кухина;
- разтвори: 350-550 кг/м³;
- бетон: 300-400 кг/м³.
Опаковка
Торби по 20 кг.

Разходна норма
Бетони с Dmax=8mm: 600 кг/м³;
Бетони с Dmax=20mm: 500-600 кг/м³.
Опаковка
Торби по 20 кг.
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Анкериращи разтвори

АНКЕРИРАЩИ РА З ТВОРИ
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Mapefill E

Mapefill F

Mapefill R

Течен разтвор, без свиване, за
анкериране. Максимален размер на
агрегата: 2,5 мм.
Mapefill E се използва за анкериране на
машини, болтове, метални конструкции,
турбини, машинни инструменти и други
към бетон. Препоръчва се също за
запълване на корави фуги между бетонни
елементи.
Mapefill E има висока начална механична
якост (още в първите 24 часа) и висока
адхезия към стомана и бетон.
Mapefill E се състои от циментови спойки,
селектирани агрегати и специални
добавки. Сместа се подготвя като торба
от 25 кг Mapefill E се смеси с 3,5-3,75
л чиста вода в зависимост от желаната
консистенция. Полученият разтвор се
полага чрез изливане само от едната
страна на кофража, върху повърхности,
които трябва да са предварително
намокрени с вода, като се внимава да не
се получават въздушни балончета.
За запълване на големи обеми се
препоръчва да се добави Gravel 6-10.
Mapefill E отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-6.

Висококачествен разтвор за
анкериране. Максимален размер на
агрегата: 1 мм.
Mapefill F се използва за анкериране на
машини, обтегачи, метални конструкции,
турбини, машинни инструменти и други
към бетон. Препоръчва се също за
запълване на корави фуги между бетонни
елементи.
Mapefill F се състои от високоякостен
цимент, селектирани агрегати и специални
добавки.
Mapefill F развива много висока начална
якост на натиск и огъване (още в първите
24 часа) и отлична адхезия към стомана
и бетон.
Сместа се подготвя като торба от 25 кг
Mapefill F се смеси с 4,5-5,0 л чиста вода
в зависимост от желаната консистенция.
Полученият разтвор се полага чрез
изливане само от едната страна на
кофража, върху повърхности, които
трябва да са предварително намокрени с
вода, като се внимава да не се получават
въздушни балончета.
За запълване на големи обеми се
препоръчва да се добави Gravel 6-10.
Mapefill F отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-6. Също така
продуктът е в съответствие с френския
стандарт NF P 18-837.

Бързосвързващ течен разтвор за
анкериране.
Mapefill R се използва за бързо
анкериране на болтове, обтегачи, турбини,
машинни инструменти и други към
бетонни основи. Препоръчва се също за
запълване на корави фуги между бетонни
елементи.
Mapefill R се характеризира с много
висока начална механична якост (още в
първите 24 часа) и отлична адхезия към
стомана и бетон.
Mapefill R се състои от циментови
спойки, селектирани инертни материали
и специални добавки. Подготвя се като
торба от 25 кг Mapefill R се смеси с 4,254,5 л чиста вода в зависимост от желаната
консистенция. Полученият разтвор се
полага чрез изливане само от едната
страна на кофража, върху повърхности,
които трябва да са предварително
намокрени с вода, като се внимава да не
се получават въздушни балончета.
За запълване на големи обеми се
препоръчва да се добави Gravel 6-10.
Mapefill R отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-6.

Разходна норма
1,95 кг/дм³ за обем кухина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Разходна норма
1,8 кг/дм³ за обем кухина.

Разходна норма
1,95 кг/дм³ за обем кухина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-6
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-6

EN 1504-6

EN 1504-6
РАЗТВОР ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-6

EN 1504-6

РАЗТВОР ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

РАЗТВОР ЗА ЗАКРЕПВАНЕ
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Mapefill MF 610

Planigrout 300

Planigrout 310

Разширяващ се разтвор за
анкериране, който се полага в
големи дебелини.
Mapefill MF 610 е подсилен с фибри
продукт, в прахообразна форма, съставен
от високоякостни цименти, селектирани
агрегати и специални добавки. Продуктът
е изключително подходящ за: анкериране
и подливане на машини, в слоеве с
дебелина над 5см; анкериране на
метални конструкции; анкериране на
стоманени и предварително напрегнати
бетонни стълбове; анкериране на
турбини; запълване на „корави“
фуги; конструктивно усилване на
стоманобетонни елементи.
При смесването на Mapefill MF 610
с вода се образува течна смес, без
сегрегация, която има капацитета
да прониква в участъци със сложна
форма. Продуктът притежава следните
характеристики: ниска капилярна
абсорбция; отлична адхезия към бетон
и стомана; отлично съпротивление към
механични и динамични напрежения;
високо съпротивление към образуване
на пукнатини, благодарение на Mapecure
SRA ( специална добавка, редуцираща
свиването и позволяваща пълното
разгръщане на разширителните свойства
на разтвора ); висока якост на натиск;
висока физична и химична съвместимост
с основната бетонна конструкция.
Mapefill MF 610 отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-3 за структурен
разтвор клас R4, както и на минималните
изисквания на EN 1504-6.

Течен трикомпонентен разтвор на
епоксидна основа за саниране на
повредени бетонни конструкции и
прецизно анкериране.
Planigrout 300 се използва за саниране
на повредени бетонни конструкции като
релси на мостови и портални кранове
в индустрията и корабостроенето.
Продуктът е подходящ за изравняване на
повърхностите на бетонни конструкции
на труднодостъпни места. Тъй като
Planigrout 300 втвърдява без свиване,
продуктът може да се използва като
разтвор за прецизно анкериране.
Planigrout 300 може също да се използва
за подготвяне на индустриални подове
с много висока механична якост, като
цехове, гаражи и складове.
Първо се смесват компонент А и
компонент Б, след което се добавя
компонент В. Разбърква се отново до
получаване на еднородна смес без бучки.
Planigrout 300 отговаря на минималните
изисквания на стандарт EN 1504-6.

Течен, трикомпонентен,
бързосвързващ, епоксиден,
високоякостен разтвор, за
анкериране и подливане на
конструкции. Полага се в слоеве с
дебелина до 10 см.
Planigrout 310 е специално разработен
за анкериране, поправка и подливане
на конструкции, включително такива,
които са подложени на динамични
натоварвания и вибрации. Продуктът е
изключително подходящ за: анкериране
и подливане на преси, компресори и
тежки индустриални машини, включително
такива, подложени на високи механични
натоварвания; закрепване и ремонт на
релси на портални и мостови кранове,
влакове и трамваи; анкериране на
конструктивни шпилки, болтове и метални
пръти в зони, подложени на вибрации и
агресивни химични агенти. След смесване
на компонент А с катализатора (комп. Б)
и пълнителя (комп. В), се получава течен
разтвор с капацитет да прониква в тесни
зони. Продуктът се полага в слоеве с
дебелина от 2,5 см до 10 см.
Planigrout 310 има обработваемост
около 30 мин. при 23oС и може да се
полага в температурния диапазон от
+10oС до +35oС. При ниски температури
подвижността на разтвора леко
намалява, докато при високи, времето
за обработване на продукта значително
намалява.

Разходна норма
Около 21 кг/м² за см дебелина

Разходна норма
2 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Комплекти по 12,2 кг (А+Б+В).
компонент А: 1,6 кг;
компонент Б: 0,6 кг;
компонент В: 10 кг.
Комплекти по 36,6 кг (А+Б+В).
компонент А: 4,8 кг;
компонент Б: 1,8 кг;
компонент В: 30 кг.

Разходна норма
Около 2,20 кг/л обем кухина за запълване
Опаковка
Комплекти по 96,1 кг ( А+Б+В ).
компонент А: 10,5 кг;
компонент Б: 0,6 кг;
компонент В: 84 кг (4 торби по 21 кг всяка)

Опаковка
Торби по 25 кг; големи торби по 1000 кг.

EN 1504-6
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-6

EN 1504-6

РАЗТВОР ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

РАЗТВОР ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

АНКЕРИРАЩИ РА З ТВОРИ
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Planigrout 350

Stabilcem T

Течен, трикомпонентен,
бързосвързващ, епоксиден,
високоякостен разтвор, за
анкериране и подливане на
конструкции. Полага се в слоеве с
дебелина до 50см.
Planigrout 350 е специално разработен
за анкериране, поправка и подливане
на конструкции, включително такива,
които са подложени на динамични
натоварвания и вибрации. Продуктът е
изключително подходящ за: анкериране
и подливане на преси, компресори и
тежки индустриални машини, включително
такива, подложени на високи механични
натоварвания; закрепване и ремонт на
релси на портални и мостови кранове,
влакове и трамваи; анкериране на
конструктивни шпилки, болтове и метални
пръти в зони, подложени на вибрации и
агресивни химични агенти. След смесване
на компонент А с катализатора (комп. Б)
и пълнителя (комп. В), се получава течен
разтвор с капацитет да прониква в тесни
зони. Продуктът се полага в слоеве с
дебелина от 10 см до 50 см.
Planigrout 350 има обработваемост
около 45 мин. при 23oС и може да се
полага в температурния диапазон от
+10oС до +35oС. При ниски температури
подвижността на разтвора леко
намалява, докато при високи, времето
за обработване на продукта значително
намалява.

Еднокомпонентен, предварително
смесен, тиксотропен разтвор
с контролирано свиване за
анкериране (чрез инжектиране) на
обтегачи и болтове, във всякакви
основи.
Stabilcem T се използва за анкериране
на обтегачи в тунели, дори и при наличие
на вода и/или нестабилни скални маси,
за анкериране на армировъчни пръти,
за запълване на кухини между скали и
бетонни елементи в тунели, за запълване
на „корави“ конструктивни фуги в
сглобяеми стоманобетонни конструкции.
След смесване с вода Stabilcem T
образува разтвор с тиксотропна
консистенция, който лесно може да се
полага чрез инжектиране.
Благодарение на реологичните си
свойства, Stabilcem T може да прониква
през морфологично трудни почви,
като напълно запълва ограничените
пространства.
Stabilcem T втвърдява без свиване и
благодарение на високата си адхезия
към скали, бетон и стомана е ефективно
средство за анкериране на болтове и
пръти при процеса на консолидация.

Разходна норма
Около 2,38 кг/л обем кухина за запълване
Опаковка
Комплекти по 94,4 кг (А+Б+В).
компонент А: 7,0 кг;
компонент Б: 3,4 кг;
компонент В: 84 кг (4 торби по 21 кг всяка)

Разходна норма
Приблизително 1,75 кг/дм³ за обем
кухина.
Опаковка
Торби по 25 кг.
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Саниране на напукан бетон чрез
инжектиране или изливане

С а н и ра н е н а н а п у к а н б е т о н ч р е з
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Epojet

Eporip Turbo

Eporip

Двукомпонентна, изключително
течна епоксидна смола за
инжектиране.
Epojet се използва за монолитно
възстановяване на конструкции, по които
има пукнатини, породени от претоварване,
удар, земетресение и др. Използва се
също за залепване и структурно усилване
чрез инжектиране под ниско налягане,
както и за запълване на пукнатини в
замазки. Epojet е епоксидно лепило
без разтворители, съставено от два
предварително отмерени компонента,
които се смесват и разбъркват с
механична бъркалка преди употреба.
След смесване, Epojet става много
подходяща за инжектиране течност с
нисък вискозитет.
Epojet полимеризира без свиване и е
водоустойчив след втвърдяване.
За монолитни поправки на разрушени
конструкции, Epojet се инжектира в
пукнатините чрез подходяща помпа.
Хоризонталните пукнатини по замазки
могат да се запълнят като Epojet се
излива директно в тях.
Epojet отговаря на минималните
изисквания на стандарт EN 1504-5 и EN
1504-6 .

Бързосвързваща двукомпонентна
полиестерна смола.
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.
Eporip Turbo втвърдява приблизително за
20 минути.

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

Разходна норма
- запълване на пукнатини: 1,1 кг/л за обем
пукнатина;
- залепване бетон-стомана: 1,1 кг/м² за мм
дебелина.

Разходна норма
1,7 кг за дм³ обем пукнатина.
Опаковка
Метални кутии по 508 г.
компонент А: 500 г;
компонент Б: 8 г.

Разходна норма
- работни фуги: 0,5 - 2 кг/м²;
- з апълване на пукнатини: 1,35 кг/л за
обем пукнатина.
Опаковка
Комплекти по 10 кг (А+Б) и 2 кг (А+Б).

Опаковка
4 кг (А+Б) и 2,5 кг (А+Б).

EN 1504-5
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-5
СТРУКТУРНО СВЪРЗВАНЕ

EN 1504-6

EN 1504-4

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-6

EN 1504-4

РАЗТВОР ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ
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Epojet LV

Stabilcem

Stabilcem ARS

Двукомпонентна епоксидна смола
с много нисък вискозитет за
инжектиране в микропукнатини.
Epojet LV се използва за възстановяване
на монолитността на напукани
конструкции, както и за залепване и
структурно усилване на бетон и зидария,
чрез инжектиране под ниско и/или
атмосферно налягане. Продуктът може
да се използва също за запълване на
пукнатини в замазки.
Epojet LV е двукомпонентно епоксидно
лепило без разтворители, с нисък
вискозитет. След смесване Epojet LV
става изключително течен и много
подходящ за инжектиране разтвор.
Epojet LV полимеризира без свиване
и е водоустойчив след втвърдяване.
За монолитни поправки на разрушени
конструкции, Epojet LV се инжектира в
пукнатините под ниско налягане или чрез
въздушна помпа.
Хоризонталните пукнатини по замазки
могат да се запълват като Epojet LV се
излива директно в тях. Epojet LV отговаря
на минималните изисквания на стандарт
EN 1504-5.

Много течно, разширяващо се,
циментово свързващо вещество, за
подготовка на инжекционни смеси,
разтвори и бетон.
Stabilcem може да се използва за
запълване на кухини и пукнатини в скали
и зидария. Саморазливните бетони,
получени чрез Stabilcem, могат да се
изпомпват под високо налягане, без риск
от сегрегация. При подготвяне Stabilcem
се смесва с подходящо селектирани
агрегати, в зависимост от приложението,
след което се добавя вода. Разбърква се
до пълна еднородност, след което сместа
е готова за полагане. За подобряване на
свързването на открито и редуциране на
свиването, разтворът със Stabilcem може
да се смеси с 5-8 л/м³ Mapecure SRA.

Високоякостно сулфатно свързващо
вещество на циментова основа, за
производство на течни разтвори и/
или изключително течни смеси за
инжектиране.
Stabilcem ARS се използва за
производство на течни разтвори и бетон,
които се полагат чрез инжектиране
или изливане. Stabilcem ARS може да
се използва за консолидиране чрез
запълване на кухини и пукнатини в
повредени зидарии и скали.
Stabilcem ARS е циментово свързващо
вещество в прахообразна форма със
специални добавки, което се използва
вместо обикновен цимент.
Благодарение на характеристиките си със
Stabilcem ARS се получава течен разтвор,
без отделяне на циментово мляко и без
сегрегация, с ниско водоциментово
отношение.

Разходна норма
- запълване на пукнатини: 1,1 кг/л за обем
пукнатина;
- залепване бетон-стомана: 1,1 кг/м² за мм
дебелина.
Опаковка
4 кг (А+Б) и 2,5 кг (А+Б).

EN 1504-5
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-5
СТРУКТУРНО СВЪРЗВАНЕ

Разходна норма
- инжекционни смеси: 1,6 кг/дм³ обем
кухина;
- разтвори: 350-550 кг/м³;
- бетон: 300-400 кг/м³.
Опаковка
Торби по 20 кг.

Разходна норма
-и
 нжекционни смеси: 1,45 кг/дм³ (за обем
пукнатина);
- разтвори и бетон: 400-600 кг/м³.
Опаковка
Торби по 20 кг.
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Заглаждащи разтвори за бетон
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Planitop 100

Светлосив, бързoсвързващ, фин
разтвор за саниране и заглаждане
на бетон и мазилки. Максимален
размер на агрегата: 0,2 мм.
Planitop 100 се използва за локални
поправки на сглобяеми бетонни елементи,
повредени при преместването им, както и
за заглаждане на повърхностни дефекти
като шупли и „пчелни пити“. Също така,
Planitop 100 може да се използва за
изравняване на мазилки и заглаждане
на бетон, саниран с продукти от серията
Mapegrout.
При смесване на Planitop 100 с вода
се получава разтвор, който се нанася
лесно с маламашка върху чисти и здрави
повърхности, намокрени предварително с
вода, в максимална дебелина от 3 мм
за слой. За дебелини над 5 мм се
препоръчва да се добави 30% пясък със
зърнометрия между 1 и 2 мм.
Полагане: мистрия или маламашка.
Planitop 100 отговаря на изискванията
на стандарт EN 1504-2, покритие (C) в
съответствие с принципи MC и IR за
защита на бетон.
Разходна норма
- 1,3 кг/м² за мм дебелина, ако се
използва чист;
- 1,0 кг/м² за мм дебелина, ако се
използва с 30% пясък със зърнометрия
2 мм.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Planitop 200

Planitop 207

Еднокомпонентен циментов разтвор
с висока адхезия към основата, за
заглаждане на груби повърхности
във вътрешни помещения и на
открито, и за фино завършване
на стени. Максимален размер на
агрегата: 0,4 мм.
Planitop 200 се използва за изглаждане
на леко груби интериорни и екстериорни
стени, които ще се облицоват с керамични
плочки или ще се боядисват. Planitop 200
е много подходящ за изглаждане на
дефекти по стари цветни мазилки на
циментова основа, боядисани мазилки
на варова и циментова основа, дървени
основи, гипсокартон (след полагане на
грунд Primer G), бетонни покрития и стара
мозайка. При смесване на Planitop 200
с 20-23% чиста вода (5-5,75 л за торба
от 25 кг) се получава разтвор, който се
нанася лесно с маламашка. Продуктът
може да се нанася в дебелина до 3 мм за
слой. След полагане Planitop 200 може
да се заглади с влажна маламашка с гъба
и след това да се декорира и защити с
един от цветните завършващи продукти
от следните серии: Elastocolor, Silexcolor,
Silancolor, Quarzolite или Colorite.
Planitop 200 отговаря на изискванията
на стандарт EN 1504-2, покритие (C),
в съответствие с принципи MC и IR за
защита на бетон и се класифицира като
GP, категория CS IV, в съответствие с EN
998-1.

Еднокомпонентен циментов разтвор
с висока адхезия към основата,
за заглаждане и изравняване на
неравни повърхности. Използва се
като финишен слой при вътрешна
и външна зидария и бетонни стени.
Максимален размер на агрегата:
0,7 мм.
Planitop 207 се използва за изглаждане
на интериорни и екстериорни стени
с неравна повърхност преди да се
боядисват. Planitop 207 е много подходящ
за изглаждане на дефекти по стари
цветни мазилки, боядисани мазилки на
варова и циментова основа, дървени
основи, гипсокартон (след полагане
на грунд Primer G), зидария, бетонови
стени и стара мозайка. При смесване на
Planitop 207 с 17-19% чиста вода (4,254,75 л вода за торба от 25 кг) се получава
пластичен разтвор, който се нанася лесно
с маламашка. Planitop 207 може да се
нанася в дебелина до 3 мм за слой. След
полагане продуктът може да се заглади с
влажна маламашка с гъба и след това да
се декорира и защити с един от цветните
завършващи продукти от следните
серии: Elastocolor, Silexcolor, Silancolor,
Quarzolite или Colorite.
Planitop 207 отговаря на изискванията
на стандарт EN 1504-2, покритие (C),
в съответствие с принципи MC и IR за
защита на бетон и се класифицира като
GP, категория CS IV, в съответствие с EN
998-1.

Цветове
Предлага се в сив и бял цвят.

Цветове
Предлага се в сив и бял цвят.

Разходна норма
1,3 кг/м² за мм дебелина.

Разходна норма
1,5 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-2

Опаковка
Торби по 25 кг.
EN 1504-2

EN 1504-2

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

EN 1504-2 (C)

ПРИНЦИПИ

MC-IR

MC-IR

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 998-1

EN 998-1

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ПРИНЦИПИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)
ПРИНЦИПИ

MC-IR
СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 998-1

EN 998-1

GP-CS IV

GP-CS IV

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА
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Planitop 210

Planitop 217

Planitop 530

Водоотблъскващ циментов
заглаждащ разтвор с фин, естествен
завършек, за бетон и еластични
покрития. Максимален размер на
агрегата: 0,4 мм.
Planitop 210 се използва за изравняване и
финиш на бетонни стени и зидария, както
и на циментови и вароциментови мазилки
преди боядисване. Продуктът е подходящ
за заглаждане на стени, боядисани с
миещи се акрилни или кварцови бои.
Може да се полага също върху минерални
дървени панели (като Eraclit®), както
и върху гипсокартон ( предварително
обработен с грунд Primer G ).
Planitop 210 се състои от високоякостни
свързващи вещества, селектирани
агрегати, специални добавки и синтетични
полимери. При смесване на торба от
25кг Planitop 210 с 5,25-6,0 литра вода,
се образува много пластичен разтвор с
висока лепливост, който много лесно се
полага с маламашка. Продуктът се нанася
в максимална дебелина от 3 мм за слой.
Максималната дебелина на полагане е
6мм в 2 слоя, като между тях се вмъква
алкалоустойчива стъклофибърна мрежа
Mapenet 150 (в съответствие с ETAG 004).
Върху Planitop 210 могат да се нанасят
цветни завършващи покрития от сериите
Silexcolor, Silancolor, Quarzolite,
Elastocolor, Colorite или Dursilite, една
седмица след неговото полагане.
Planitop 210 отговаря на изискванията
на стандарт EN 1504-2, покритие (C),
в съответствие с принципи MC и IR за
защита на бетон и се класифицира като
GP, категория CS IV, в съответствие с EN
998-1.

Водоотблъскващ циментов
заглаждащ разтвор с „груб“,
естествен завършек, за бетон и
еластични покрития. Максимален
размер на агрегата: 1 мм.
Planitop 217 се използва за изравняване и
финиш на бетонни стени и зидария, както
и на циментови и вароциментови мазилки,
преди боядисване. Продуктът е подходящ
за заглаждане на стени, боядисани с
миещи се акрилни или кварцови бои.
Може да се полага също върху минерални
дървени панели (като Eraclit®), както
и върху гипсокартон (предварително
обработен с грунд Primer G).
Planitop 217 се състои от високоякостни
свързващи вещества, селектирани
агрегати, специални добавки и синтетични
полимери. При смесване на торба от 25 кг
Planitop 217 с 4,75-5,5 литра вода, се
образува много пластичен разтвор с
висока лепливост, който много лесно се
полага с маламашка. Продуктът се нанася
в максимална дебелина от 3мм за слой.
Максималната дебелина на полагане е
6 мм в 2 слоя, като между тях се вмъква
алкалоустойчива стъклофибърна мрежа
Mapenet 150 (в съответствие с ETAG
004). Върху Planitop 217 могат да се
нанасят цветни завършващи покрития от
сериите Silexcolor, Silancolor, Quarzolite,
Elastocolor, Colorite или Dursilite, една
седмица след неговото полагане.
Planitop 217 отговаря на изискванията
на стандарт EN 1504-2, покритие (C),
в съответствие с принципи MC и IR за
защита на бетон и се класифицира като
GP, категория CS IV, в съответствие с EN
998-1.

Вароциментов заглаждащ разтвор
с фин, естествен завършек, за
мазилки и бетон. Максимален
размер на агрегата: 0,4 мм.
Planitop 530 се използва за заглаждане
на „свежи” или „стегнали” варови или
предварително смесени вътрешни и
външни мазилки за стени и тавани,
преди полагане на боя или тънки
цветни покрития. Благодарение на
специалния си състав, разтворът, който
се получава при смесване на Planitop
530 с вода има отлична адхезия към
основата и се характеризира с пластична
консистенция, което го прави лесен за
нанасяне с метална маламашка, а когато
е необходимо бързо завършване се
използва и маламашка с гъба. Planitop
530 може да се нанася в дебелина до 3 мм
за слой.
Planitop 530 отговаря на изискванията
на стандарт EN 1504-2, покритие (C),
в съответствие с принципи MC и IR за
защита на бетон и се класифицира като
GP, категория CS IV, в съответствие с
EN 998-1.

Разходна норма
1,25 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Цветове
Предлага се в сив и бял цвят.

Цветове
Предлага се в сив и бял цвят.

Разходна норма
1,3 кг/м² за мм дебелина.

Разходна норма
1,3 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Цветове
Предлага се в бял и сив цвят.

EN 1504-2
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-2

EN 1504-2

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

EN 1504-2 (C)

ПРИНЦИПИ

MC-IR

MC-IR

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

EN 998-1

ПРИНЦИПИ

MC-IR
СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

GP-CS IV

GP-CS IV

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

ПРИНЦИПИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

GP-CS IV
РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА
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Planitop 540

Mapefinish

Mapefinish HD

Циментов заглаждащ разтвор за
вътрешни и външни „свежи“ или
„стегнали“ мазилки, както и за
бетонни основи. Максимален размер
на агрегата: 0,4 мм.
Planitop 540 се използва за заглаждане
на груби мазилки и бетонни елементи във
вътрешни помещения и на открито, преди
боядисване. Продуктът е подходящ също
за заглаждане на „свежи“ или „стегнали”
мазилки или леко грапави бетонни
стени, за изравняване на сглобяеми
бетонни елементи като панели, колони и
греди. Благодарение на специалния си
състав, разтворът, който се получава при
смесване на Planitop 540 се полага лесно
с маламашка и се финишира с маламашка
с гъба. След свързване продуктът има
висока адхезия към основата. Planitop
540 може да се полага в дебелина до 3 мм
за слой.
Planitop 540 отговаря на изискванията
на стандарт EN 1504-2, покритие (C),
в съответствие с принципи MC и IR за
защита на бетон и се класифицира като
GP , категория CS IV, в съответствие с EN
998-1.

Двукомпонентен разтвор на
циментова основа за крайно
обработване на бетонни
повърхности. Максимален размер на
агрегата: 0,4 мм.
Mapefinish се използва за изравняване
на малки дефекти по излятия бетон и
за заглаждане на повърхността след
саниращи дейности. Mapefinish се
предлага в два предварително отмерени
компонента, които трябва да се смесят
без да се добавя вода или други съставки.
Разтворът се нанася с мистрия върху
чиста и здрава повърхност, която
предварително е намокрена с вода.
Mapefinish може да се нанесе в един
слой с дебелина до 2-3 мм. Няколко
минути след полагане се заглажда с права
маламашка или маламашка за мазилки.
Mapefinish отговаря на минималните
изисквания на стандарт EN 1504-3
за неструктурни разтвори клас R2 и
изискванията на стандарт EN 1504-2,
покритие (C), в съответствие с принципи
MC и IR за защита на бетон.

Двукомпонентен циментов разтвор,
с висока сулфатоустойчивост,
предназначен за защита на бетон,
подложен на висока абразия.
Максимален размер на агрегата:
0,5 мм.
Mapefinish HD се използва за
изравняване на дефекти по повърхността
на излятия бетон и за заглаждане на
бетон, саниран с продукти от серията
Mapegrout. Продуктът е изключително
подходящ за ремонт на „износени“
индустриални подове, както и за защита
на пречиствателни системи и дренажни
колектори. Mapefinish HD се състои от
селектирани фини агрегати, специални
добавки и синтетични полимери във водна
дисперсия. При смесване на двата
компонентна на Mapefinish HD се
получава смес, която лесно се полага
в слоеве с дебелина до 2 мм, дори по
вертикални повърхности. Благодарение
на високото съдържание на синтетична
смола, продуктът притежава отлична
адхезия към всякакви бетонни
повърхности и след втвърдяване образува
издръжлив и компактен слой, който е
непроницаем за вода и атмосферни
агенти. Финалната дебелина на положения
Mapefinish HD не трябва да надвишава
4 мм.
Mapefinish HD отговаря на изискванията
на стандарт EN 1504-2, покритие (C),
в съответствие с принципи MC и IR за
защита на бетон.

Цветове
Предлага се в бял и сив цвят.

Разходна норма
2 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Торби по 24 кг + туби по 6 кг.

Разходна норма
1,2 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Разходна норма
2,2 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг + туби по 4 кг (А+Б).

EN 1504-2
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)
ПРИНЦИПИ

MC-IR
СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

EN 1504-2
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)
ПРИНЦИПИ

MC-IR
СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-3
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

EN 1504-2
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

GP-CS IV

R2

MC-IR

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

ПРИНЦИПИ
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Monofinish

Planitop Fast 330

Еднокомпонентен разтвор на
циментова основа, с нормално
свързване, за заглаждане на бетон
и циментови мазилки. Максимален
размер на агрегата: 0,4 мм.
Monofinish се препоръчва за заглаждане
на повърхностни дефекти по излятия
бетон и заглаждане на повърхността на
бетон, саниран с някой от продуктите
от серията Mapegrout. При смесване
на Monofinish с чиста вода се получава
пластичен и лесен за нанасяне с
маламашка разтвор, който се полага
върху здрави, компактни основи, без
мазнини, кофражни масла и други
замърсяващи вещества. При наличие на
стара боя, тя трябва да бъде напълно
отстранена. Преди полагане на Monofinish
повърхността трябва да се намокри с
вода. Опаковката от 22 кг Monofinish се
изсипва в 4-4,2 л чиста вода. Monofinish
може да се нанася в дебелина до 2-3 мм
за слой. Положеният Monofinish се
заглажда с влажна маламашка с гъба
и след това може да се боядиса с
Elastocolor Paint или друга боя за външно
приложение.
Monofinish отговаря на минималните
изисквания на стандарт EN 1504-3
за неструктурни разтвори клас R2 и
изискванията на стандарт EN 1504-2,
покритие (C), в съответствие с принципи
MC и IR за защита на бетон.

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.
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 горе изброените 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.

Разходна норма
1,4 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Торби по 22 кг.

Разходна норма
1,45 кг/м² за мм дебелина.

EN 1504-2

Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-2

Planitop
Smooth & Repair

Тиксотропен разтвор на циментова
основа, подсилен с фибри, с бързо
свързване и компенсирано свиване,
за саниране и заглаждане на бетон.
Planitop Smooth&Repair се нанася
в дебелина на слоя от 3 до 40 мм.
Максимален размер на агрегата:
0,4 мм.
Planitop Smooth&Repair се използва за
неструктурно саниране и за заглаждане
на бетонни повърхности като греди,
стълбове и панели, за отстраняване на
дефекти като десортиран бетон и работни
фуги, както и за ремонт на отливки,
използвани в строителството като
корнизи и декоративни елементи.
Planitop Smooth&Repair е подходящ
също за ремонт на конструкции, които
са постоянно в контакт с вода. При
смесване на 4,3-4,8 л вода с една
опаковка от 25кг Planitop Smooth&Repair,
се образува разтвор с тиксотропна
консистенция, който се нанася лесно
дори и върху вертикални повърхности
без да е необходим кофраж. Продуктът
се нанася с мистрия или маламашка
върху здрави основи, без изронени
участъци и с грапава повърхност, които
са намокрени с вода предварително.
С Planitop Smooth&Repair могат да се
нанасят ремонтни и заглаждащи слоеве с
дебелина от 3 до 40 мм.
Planitop Smooth&Repair отговаря на
минималните изисквания на EN 1504-3
за неструктурни разтвори клас R2 и на
изискванията на EN 1504-2, покритие (C)
съгласно принципи MC и IR за защита на
бетон.
Разходна норма
около 15 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг и кутии,
съдържащи 4 опаковки по 5 кг.

EN 1504-2 (C)

EN 1504-2 (C)

ПРИНЦИПИ

MC-IR

ПРИНЦИПИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)
ПРИНЦИПИ

MC-IR
СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

MC-IR

EN 1504-3

R2

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

EN 1504-3
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

R2

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

EN 1504-3
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

GP-CS IV
РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

EN 1504-2
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

З а гл а ж д а щ и ра з т в о р и з а б е т о н
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Idrosilex
Pronto RPG

Triblock Finish

Трикомпонентен, тиксотропен
разтвор на епоксидно-циментова
основа, за заглаждане на влажни
основи. Максимален размер на
агрегата: 0,25 мм.
Triblock Finish се използва за защита
и изравняване на вертикални и
хоризонтални бетонни повърхности,
изложени на влага, като канали и бетонни
тръби, за които е необходимо да са
устойчиви на химически вещества и
износване. Triblock Finish е епоксидноциментова система, която може да
свързва върху влажни повърхности, във
вътрешни помещения и на открито и да
образува компактен хидроизолиращ слой,
който ако е необходимо, може да послужи
за основа на епоксидни и полиуретанови
продукти.
Triblock Finish се предлага в комплект от
3 предварително отмерени компонента,
които трябва да се смесят с помощта на
нискоскоростна бъркалка до получаване
на гладка паста без бучки.
Разтворът се нанася равномерно чрез
метална маламашка в дебелини до 3 мм.
Разходна норма
2 кг/м² за мм дебелина в зависимост от
вида на основата.
Опаковка
Комплекти по 31,25 кг (А+Б+В).

Idrosilex Pronto RPF

Разходна норма
1,8 кг/м² за мм дебелина.

Осмотичен, подсилен с фибри
заглаждащ разтвор на циментова
основа, с фина зърнометрия, в
бял цвят, който се използва за
реставрация и довършителни
дейности при бетонни, тухлени и
каменни конструкции. Максимален
размер на агрегата: 0,4 мм.
Idrosilex Pronto RPF се използва за
плътни завършващи слоеве при носещи
стени в тунели, дори при наличието на
висока влажност. Също така, поради
белия му цвят и малкото задържане на
мръсотия, Idrosilex Pronto RPF е много
подходящ като защитен слой, с който
може да се подобри яркостта в подземни
конструкции (пътни и железопътни тунели,
канали, шахти и др.). Idrosilex Pronto RPF
е предварително смесен изравнителен
разтвор, с отлична адхезия към основата,
в прахообразна форма, на основата на
цимент, селектирани агрегати с фина
зърнометрия, полиакрилонитрилни
фибри, специални синтетични смоли
и водоотблъскващи добавки с
висока хидроизолираща способност,
включително и при наличие на вода под
ниско налягане. Idrosilex Pronto RPF се
подготвя като торба от 25 кг се смеси с
5,0-5,75 литра чиста вода и може да се
полага чрез пръскане или маламашка в
дебелини между 1 и 5 мм, върху идеално
чиста и здрава основа, предварително
намокрена с вода.
Idrosilex Pronto RPF отговаря на
минималните изисквания на стандарт
EN 1504-3 за неструктурни разтвори клас
R2 и на изискванията на стандарт
EN 1504-2 покритие (С), съгласно
принципи MC и IR за защита на бетон.

Опаковка
Торби по 25 кг.

Разходна норма
1,5 кг/м² за мм дебелина.

Осмотичен, подсилен с фибри
заглаждащ разтвор на циментова
основа, със средна зърнометрия,
в бял цвят, който се използва за
реставрация и финишни дейности
при бетонни, тухлени и каменни
конструкции. Максимален размер на
агрегата: 0,7мм.
Idrosilex Pronto RPG се използва за
плътни завършващи слоеве при носещи
стени в тунели, дори когато има вода под
налягане. Също така, поради белия му
цвят и малкото задържане на мръсотия,
Idrosilex Pronto RPG е много подходящ
като защитен слой, с който може да се
подобри яркостта в подземни конструкции
(пътни и железопътни тунели, канали,
шахти и др.). Idrosilex Pronto RPG е
предварително смесен изравнителен
разтвор, с отлична адхезия към основата,
в прахообразна форма, на основата на
цимент, селектирани агрегати със средна
зърнометрия, полиакрилонитрилни
фибри, специални синтетични смоли
и водоотблъскващи добавки с
висока хидроизолираща способност,
включително и при наличие на вода под
ниско налягане. Idrosilex Pronto RPG се
подготвя като торба от 25 кг се смеси с
4,6-4,9 литра чиста вода, и може да се
полага чрез пръскане или маламашка в
дебелини между 4 и 18 мм, върху идеално
чиста и здрава основа, предварително
намокрена с вода.
Idrosilex Pronto RPG отговаря на
минималните изисквания на стандарт EN
1504-3 за структурни разтвори клас R3.

Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-2

EN 1504-3

EN 1504-2

EN 1504-3

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

EN 1504-3

EN 1504-2 (C)

EN 1504-3

MC-IR

R3

MC-IR

R2

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ
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Adesilex PG1
Rapido

Adesilex PG1

Тиксотропно, двукомпонентно
лепило, на епоксидна основа, за
структурно залепване.
Adesilex PG1 е двукомпонентен продукт
на основата на епоксидна смола със
специални втвърдители, селектирани
фини агрегати и специални добавки.
Adesilex PG1 се втвърдява за няколко
часа чрез химическа реакция, без
свиване. Продуктът се характеризира с
отлична адхезия към основата и висока
механична якост. Adesilex PG1 може да
се използва за усилване на конструктивни
елементи чрез карбонови ламели
Carboplate, за залепване на стоманени
плочи и сглобяеми бетонни елементи и за
запълване на големи пукнатини.
Adesilex PG1 може да се използва
също за ремонт на ръбове на фуги на
индустриални подове, подложени на
високо натоварване. Компонент Б (бял)
се излива при компонент А (сив) и се
смесват на ниска скорост с електрическа
бъркалка, до получаване на напълно
еднородна смес, т.е. еднороден сив цвят.
Adesilex PG1 отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-4.

Adesilex PG2

Разходна норма
1,65-1,75 кг/м² за мм дебелина.

Двукомпонентно, тиксотропно,
бързосвързващо лепило на
епоксидна основа за структурно
залепване.
Adesilex PG1 Rapido е двукомпонентно
лепило, което се състои от епоксидна
смола със специални втвърдители,
фини селектирани агрегати и специални
добавки. Adesilex PG1 Rapido втвърдява
приблизително за 1 час (при +23ºС)
чрез химическа реакция, без свиване.
Продуктът се характеризира с отлична
адхезия към основата и висока механична
якост. Adesilex PG1 Rapido може да се
използва за усилване на конструктивни
елементи чрез залепване на стоманени
плочи, за залепване на сглобяеми бетонни
елементи, за запълване на големи
пукнатини и за монтаж на инжекционни
пакери. Adesilex PG1 Rapido може да се
използва също за ремонт на ръбове на
фуги на индустриални подове, подложени
на високо натоварване. За подготвяне на
продукта, компонент Б (бял) се излива при
компонент А (сив) и се смесват на ниска
скорост с електрическа бъркалка, до
получаване на напълно еднородна смес
(еднороден сив цвят).
Adesilex PG1 Rapido отговаря на
минималните изисквания на EN 1504-4.

Опаковка
Комплекти по 6 кг (А+Б) и 2 кг (А+Б).

Разходна норма
1,65-1,75 кг/м² за мм дебелина.

Тиксотропно лепило на епоксидна
основа с удължено време за работа.
Adesilex PG2 е двукомпонентен продукт
на епоксидна основа със специални
втвърдители, селектирани фини агрегати
и специални добавки.
Adesilex PG2 може да се използва за
усилване на конструктивни елементи
чрез карбонови ламели Carboplate,
за залепване на стоманени плочи
и сглобяеми бетонни елементи и за
запълване на големи пукнатини.
По-дългото време за работа с продукта
го прави изключително подходящ за
полагане при температури над +20ºС.
Компонент Б се излива при компонент А
и се смесват с електрическа бъркалка на
ниска скорост до пълна еднородност.
Adesilex PG2 отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-4.
Разходна норма
1,65-1,75 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Комплекти по 6 кг (А+Б).

Опаковка
Комплекти по 6 кг (А+Б).

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ
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Adesilex PG4

Eporip

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.
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
обмокряне 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
при 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.

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

Разходна норма
1,60-1,65 кг/м² за мм дебелина.

Разходна норма
- работни фуги: 0,5 - 2 кг/м²;
- запълване на пукнатини: 1,35 кг/л за
обем пукнатина.
Опаковка
Комплекти по 10 кг (А+Б) и 2 кг (А+Б).

Опаковка
Комплекти по 2кг (A+Б) , 6 кг (A+Б) и
30 кг (А+Б).

EN 1504-4

EN 1504-4

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-4

EN 1504-4

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ
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Връзка стар-нов бетон

в р ъ з к а с та р - н о в б е т о н
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Eporip

Planicrete

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

Синтетично-гумена латексова
добавка за подобряване на
адхезията на циментови смеси.
Planicrete е латексова добавка на
основата на синтетични полимери, които
не могат да бъдат отново емулгирани във
вода след втвърдяване и са устойчиви
на осапуняване. Когато се добави
към разтвори, замазки и мазилки, тя
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“.

Разходна норма
- работни фуги: 0,5 - 2 кг/м²;
- запълване на пукнатини: 1,35 кг/л за
обем пукнатина.
Опаковка
Комплекти по 10 кг (А+Б) и 2 кг (А+Б).

EN 1504-4
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-4
СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

Разходна норма
- за подготвяне на разтвори „свързващ
мост“: 100-150 г/м²;
- за подготвяне на замазки и мазилки:
50-80 кг/м³;
Опаковка
Туби по 25 кг, 10 кг, 5 кг и опаковки с
12 бр. туби по 1 кг.
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Lampocem

Mapegrout SV

Mapegrout SV T

Готово за употреба хидравлично
свързващо вещество, без свиване, с
бързо свързване и втвърдяване.
Lampocem се използва за всякакви
бързи монтажи върху вертикални и
хоризонтални бетонни повърхности и
зидария, за закрепване на скоби, тръби,
санитария, закачалки и др.
Lampocem има много кратък период
на свързване (около 3 минути при
+20ºС). При смесване с вода Lampocem
се превръща в паста с пластичнотиксотропна консистенция, лесна
за полагане, дори и по вертикални
повърхности, без необходимост от
кофраж. Lampocem е предварително
смесено, прахообразно свързващо
вещество, съставено от високоустойчиви
цименти и специални добавки.
В съд с 0,20-0,21 л вода се изсипва 1 кг
Lampocem и с помощта на мистрия се
разбърква до получаване на гладка паста
без бучки. Съотношението при смесване
по обем е 4 части Lampocem към 1 част
вода. Lampocem се полага с мистрия.

Бързосвързващ, лесен за изливане
разтвор с контролирано свиване за
саниране на бетон и закрепване на
решетки на отводнителни канали,
капаци на шахти и пътни знаци.
Mapegrout SV се използва за саниране
на силно повредени бетонни конструкции
чрез изливане на продукта в кофраж.
Може да се използва също за ремонт
на индустриални подове и за ремонтни
дейности при пътища и летища, които
трябва да влязат бързо в експлоатация.
Благодарение на краткото му време за
свързване, Mapegrout SV е изключително
подходящ за бърз монтаж на капаци на
шахти и решетки на отводнителни канали.
Mapegrout SV се състои от циментови
спойки, селектирани инертни материали
и специални добавки. Подготвя се чрез
смесване съдържанието на една 25 кг
торба от продукта с 3,0-3,25 л
вода в зависимост от необходимата
консистенция. След подготвяне разтворът
се излива на местата, които трябва да се
запълнят или в кофраж.
Mapegrout SV може да се полага в
дебелини до 50 мм. Ако слоят, който
се полага е по-голям от 50 мм, се
препоръчва добавяне на 40 % Gravel 6-10,
като сместа се подготвя с 3,5 л вода.
Ремонтираните с Mapegrout SV участъци
са готови за трафик 2 часа след изливане
при температура +20oС.
Mapegrout SV отговаря на минималните
изисквания на стандарт EN 1504-3 за
структурен разтвор клас R4.

Бързосвързващ тиксотропен
разтвор с контролирано свиване за
саниране на бетон, закрепване на
решетки на отводнителни канали и
капаци на шахти.
Mapegrout SV Т се използва за
саниране на силно повредени бетонни
елементи, вертикални и хоризонтални,
без използване на кофраж. Може да се
използва също за ремонт на индустриални
подове и за ремонтни дейности при
пътища и летища, които трябва да влязат
бързо в експлоатация. Благодарение
на краткото му време за свързване,
Mapegrout SV Т е изключително подходящ
за бърз ремонт и монтаж на капаци на
шахти, сервизни отвори и решетки на
отводнителни канали. Mapegrout SV Т се
състои от циментови спойки, селектирани
инертни материали и специални добавки.
Подготвя се чрез смесване съдържанието
на една 25 кг торба от продукта с 3,1-3,4 л
вода. След подготвяне Mapegrout SV Т
може да се нанесе с мистрия в дебелини
до 50 мм за слой. Участъците, санирани
с Mapegrout SV Т са готови за трафик
2 часа след полагане при температура
+23oС. Mapegrout SV Т отговаря на
минималните изисквания на стандарт
EN 1504-3 за структурен разтвор клас R4.

Цветове
Предлага се в сив или черен цвят.

Опаковка
Торби по 25 кг.

Разходна норма
1,8 кг/дм³ за обем кухина.
Опаковка
Торби по 25 кг; кутии, съдържащи 4 торби
по 5кг; опаковки от 9 кутии по 1 кг.

Цветове
Предлага се в черен цвят.
Разходна норма
20 кг/м² за см дебелина.

Разходна норма
- използван чист: 20 кг/м² за см дебелина;
-и
 зползван с 40% чакъл: 14,5 кг/м² за см
дебелина (5,7 кг/м² Gravel 6-10).
Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 1504-3
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

R4

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ

EN 1504-3
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

R4

РАЗТВОР ЗА
САНИРАНЕ И РЕМОНТ
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Carbotube

Injectors ø 23

Maperod C

Тръбичка от пултрузирани карбонови
влакна, импрегнирана с епоксидна
смола, която се използва заедно с
инжектори Ø 23 мм за реализиране
на „усилващи шевове“.
Carbotube представляват тръбички
от пултрузирани карбонови влакна,
импрегнирани с епоксидна смола, които
имат висока якост на опън и модул на
еластичност 170 000 N/мм². Използват се
за извършване на „усилващи шевове“ при
саниране и усилване на конструкции от
камък, тухли или туф.
Carbotube се полага с помощта на
инжектори ø 23 мм за усилване на
сводести конструкции, както и такива
от камък, тухли и туф. Carbotube се
използва заедно с епоксидна смола или
течен разтвор. Също така може да се
прилага при конструктивно усилване на
разрушени или напукани елементи от
сеизмична дейност.
Външният диаметър на Carbotube е
10 мм, а вътрешният – 8 мм. Продуктът
може да се използва за инжектиране или
при дейности, свързани с конструктивно
усилване, както и заедно с тъканите от
серията MapeWrap, за да се анкерират
по-здраво към основата, особено когато
се извършват дейности по повишаване
якостта на огъване или срязване на
елементите.

Пластмасови инжектори с обратен
клапан, използвани съвместно
с Carbotube за реализиране на
„усилващи шевове“.
След нарязване на Carbotube на нужните
дължини, защитния филм се отстранява,
след което се поставя инжекторът чрез
леко притискане. Carbotube се вмъква
в предварително пробития отвор в
елемента, след което се инжектира
епоксидна смола или течен разтвор.
Характеристики на инжекторите:
Външен диаметър: 23 мм.
Дължина: 80 мм.
Диаметър на дюзата: 5 мм.

Пръти от пултрузирани
високоякостни карбонови влакна,
които се използват за усилване
на конструктивни стоманобетонни
елементи и зидария.
Maperod C представляват пръти
от пултрузирани карбонови влакна,
предварително импрегнирани с епоксидна
смола, които имат висока якост на опън
и модул на еластичност 155 000 N/мм².
След премахване на защитния филм, те
се използват за структурни ремонти и
усилване на конструкции от стоманобетон,
зидария, камък или туф, повредени от
физико-механични въздействия или
природни стихии. Maperod C може да
се използва съвместно с тъканите от
серията MapeWrap, за да се анкерират
по-здраво към основата, особено когато
се извършват дейности по повишаване
якостта на огъване или срязване на
елементите.

Опаковка
Кутии, съдържащи 10 тръбички с дължина
2 м.

Опаковка
Кутии, съдържащи 100 инжектора.

Опаковка
Кутии, съдържащи 10 пръта с дължина
2 м.
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Maperod G

Carboplate

MapeWrap C UNI-AX

Пръти от пултрузирано фибростъкло,
които се използват за усилване
на конструктивни стоманобетонни
елементи и зидария.
Maperod G представляват пръти от
пултрузирано фибростъкло, които имат
модул на еластичност 40 800 N/мм2. Те
се използват за структурни ремонти и
усилване на конструкции от стоманобетон,
зидария, камък или туф, повредени от
физико-механични въздействия или
природни стихии. Maperod G може да
се използва съвместно с тъканите от
серията MapeWrap, за да се анкерират
по-здраво към основата, особено когато
се извършват дейности по повишаване
якостта на огъване или срязване на
елементите.

Плочи от пултрузирани карбонови
влакна, предварително
импрегнирани с епоксидна смола,
защитени с двоен пластичен филм.
Carboplate представляват плочи
от пултрузирани карбонови влакна,
предварително импрегнирани с епоксидна
смола, с висока якост и еластичност, за
усилване на стоманобетонни, дървени
и стоманени конструкции. Carboplate
може да замени конвенционалните
методи за усилване със стоманени
плочи. Carboplate се използва при:
ремонт и статично усилване на греди
и плочи, с цел да се повиши носещата
им способност на огъване; ремонтни
дейности на конструкции, повредени
от пожари или сеизмична дейност;
усилване на плочи на виадукти, поради
увеличаване на статичните и/или
динамични натоварвания; усилване
на промишлени и обществени сгради,
поради увеличаване на натоварването
от добавяне на оборудване или машини;
усилване на товарни рампи в жилищни и
промишлени сгради. Carboplate се полага
със структурните лепила Adesilex PG1,
Adesilex PG2, MapeWrap 11 и MapeWrap
12 , върху основа, предварително
грундирана с MapeWrap Primer 1.

Тъкан от високоякостни,
еднопосочно ориентирани
карбонови влакна, с висок модул на
еластичност.
MapeWrap C UNI-AX е тъкан от
еднопосочно ориентирани карбонови
влакна, характеризиращa се с висок
модул на еластичност (252 000±2% N/мм²)
и висока якост на опън. Подходяща е за
ремонтни дейности при стоманобетонни
конструкции, повредени от физикомеханични въздействия, за обвиване на
стоманобетонни елементи, подложени на
центричен или нецентричен натиск, както
и за сеизмично усилване на конструкции.
Тъканта се полага по два различни
метода: мокър и сух, използвайки
специални епоксидни смоли, а именно
грунд MapeWrap Primer 1, MapeWrap 11
или MapeWrap 12 за заглаждане на
основата, и MapeWrap 21 (при мокрия
метод) или MapeWrap 31 (при сухия метод)
за импрегниране на тъканта.
Механичните характеристики и
дълготрайност на композитната система
MapeWrap C UNI-AX са сертифицирани
от Американския Институт ICC-IS
(International Code Council Evaluation
Service) при различни условия на околната
среда.

Опаковка
Кутии, съдържащи 10 пръта с дължина
6 м.

Опаковка
Картонени кутии, съдържащи ролка с
дължина 25 м.
Carboplate се предлага в 3 модула на
еластичност (170 000, 200 000 и 250 000
N/мм²), всеки от който е с 3 ширини
(50, 100 и 150 мм); Дебелината на плочите
е 1,4 мм.
– Carboplate 170/50/1,4
(Ролки 25 м x 50 мм x 1,4 мм).
– Carboplate 170/100/1,4
(Ролки 25 м x 100 мм x 1,4 мм).
– Carboplate 170/150/1,4
(Ролки 25 м x 150 мм x 1,4 мм).
– Carboplate 200/50/1,4
(Ролки 25 м x 50 мм x 1,4 мм).
– Carboplate 200/100/1,4
(Ролки 25 м x 100 мм x 1,4 мм).
– Carboplate 200/150/1,4
(Ролки 25 м x 150 мм x 1,4 мм).
– Carboplate 250/50/1,4
(Ролки 25 м x 50 мм x 1,4 мм).
– Carboplate 250/100/1,4
(Ролки 25 м x 100 мм x 1,4 мм).
– Carboplate 250/150/1.4
(Ролки 25 м x 150 мм x 1,4 мм).

Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 50 м.
MapeWrap C UNI-AX се предлага в две
базови тегла (300 и 600 г/м2), всяко от
които е с различни ширини (10, 20 и 40
см):
–M
 apeWrap C UNI-AX 300/10:
Ролки 50 м x 10 см (300 г/м2);
– MapeWrap C UNI-AX 300/20:
Ролки 50 м x 20 см (300 г/м2);
– MapeWrap C UNI-AX 300/40:
Ролки 50 м x 40 см (300 г/м2);
– MapeWrap C UNI-AX 600/10:
Ролки 50 м x 10 см (600 г/м2);
– MapeWrap C UNI-AX 600/20:
Ролки 50 м x 20 см (600 г/м2);
– MapeWrap C UNI-AX 600/40:
Ролки 50 м x 40 см (600 г/м2).

структурно усилване с FRP
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MapeWrap C UNI-AX
HM

MapeWrap C BI-AX

Тъкан от високоякостни,
еднопосочно ориентирани карбонови
влакна, с много висок модул на
еластичност.
MapeWrap C UNI-AX HM е тъкан от
еднопосочно ориентирани карбонови
влакна, характеризираща се с много
висок модул на еластичност
(390 000 N/мм2) и висока якост на опън.
Подходяща е за ремонтни дейности при
стоманобетонни конструкции, повредени
от физико-механични въздействия, за
обвиване на стоманобетонни елементи,
подложени на центричен или нецентричен
натиск, както и сеизмично усилване
на конструкции. Тъканта се полага
по два различни метода: мокър и сух,
използвайки специални епоксидни смоли,
а именно грунд MapeWrap Primer 1,
MapeWrap 11 или MapeWrap 12 за
заглаждане на основата, и MapeWrap 21
(при мокрия метод) или MapeWrap 31 (при
сухия метод) за импрегниране на тъканта.

Балансирана тъкан от двупосочно
ориентирани високоякостни
карбонови влакна.
MapeWrap C BI-AX е тъкан от двупосочно
ориентирани карбонови влакна,
характеризираща се с висок модул на
еластичност (230 000 N/мм2) и висока
якост на опън. Тъканта е подходяща за
повишаване носещата способност на
огъване и срязване при стоманобетонни
конструкции, повредени от физикомеханични въздействия, за обвиване на
стоманобетонни елементи, подложени на
центричен или нецентричен натиск, както
и за сеизмично усилване на конструкции.
MapeWrap C BI-AX се полага по
два различни метода: мокър и сух,
използвайки специални епоксидни смоли,
а именно грунд MapeWrap Primer 1,
MapeWrap 11 или MapeWrap 12 за
заглаждане на основата, и MapeWrap 21
(при мокрия метод) или MapeWrap 31 (при
сухия метод) за импрегниране на тъканта.

Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 50 м.
MapeWrap C UNI-AX HM се предлага в
две базови тегла (300 и 600 г/м2), всяко
от което е с различни ширини (10, 20 и
40 см).
– MapeWrap C UNI-AX HM 300/10:
Ролки 50 м x 10 см (300 г/м2);
– MapeWrap C UNI-AX HM 300/20:
Ролки 50 м x 20 см (300 г/м2);
– MapeWrap C UNI-AX HM 300/40:
Ролки 50 м x 40 см (300 г/м2);
– MapeWrap C UNI-AX HM 600/10:
Ролки 50 м x 10 см (600 г/м2);
– MapeWrap C UNI-AX HM 600/20:
Ролки 50 м x 20 см (600 г/м2);
– MapeWrap C UNI-AX HM 600/40:
Ролки 50 м x 40 см (600 г/м2).

Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 50 м.
Тъканта се предлага в две базови тегла
(230 и 360 г/м2), всяко от което е с
различни ширини (20 и 40 см).
– MapeWrap C BI-AX 230/20:
Ролки 50 м x 20 см (230 г/м2);
– MapeWrap C BI-AX 230/40:
Ролки 50 м x 40 см (230 г/м2);
– MapeWrap C BI-AX 360/20:
Ролки 50 м x 20 см (360 г/м2);
– MapeWrap C BI-AX 360/40:
Ролки 50 м x 40 см (360 г/м2).

MapeWrap C
QUADRI-AX

Балансирана тъкан от
четирипосочно ориентирани
високоякостни карбонови влакна.
MapeWrap C QUADRI -AX е тъкан от
четирипосочно ориентирани карбонови
влакна, характеризираща се с висок
модул на еластичност (230 000 N/мм2) и
висока якост на опън.
Тъканта MapeWrap C QUADRI-AX е
предназначена за ремонт и статично
усилване на повредени стоманобетонни
конструкции, където разпределението
на изостатичните линии на опънното
усилие в стоманобетонните елементи не е
известно, за обвиване на стоманобетонни
елементи, подложени на центричен или
нецентричен натиск, както и за сеизмично
усилване на конструкции.
MapeWrap C QUADRI-AX се полага
по два различни метода: мокър и сух,
използвайки специални епоксидни смоли,
а именно грунд MapeWrap Primer 1,
MapeWrap 11 или MapeWrap 12 за
заглаждане на основата, и MapeWrap 21
(при мокрия метод) или MapeWrap 31 (при
сухия метод) за импрегниране на тъканта.
Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 50м.
Тъканта се предлага в две базови тегла
(380 и 760 г/м2), всяко от което е с
различни ширини (30 и 48,5 см).
– MapeWrap C QUADRI-AX 380/30:
Ролки 50 м x 30 см (380 г/м2);
–M
 apeWrap C QUADRI-AX 380/48:
Ролки 50 м x 48,5 см (380 г/м2);
–M
 apeWrap C QUADRI-AX 760/30:
Ролки 50 м x 30 см (760 г/м2);
–M
 apeWrap C QUADRI-AX 760/48:
Ролки 50 м x 48,5 см (760 г/м2).
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MapeWrap C
FIOCCO

Въже от карбонови влакна, което
се импрегнира с MapeWrap 21
(двукомпонентна изключително
течна епоксидна смола).
MapeWrap C FIOCCO е въже от
еднопосочно ориентирани карбонови
влакна, с висок модул на еластичност.
Използва се за анкериране при ремонтни
и усилващи дейности на стоманобетонни
и зидани конструкции, както и такива от
туф, съвместно с тъканите MapeWrap C
и ламелите Carboplate. Въжето
MapeWrap C FIOCCO се анкерира след
като предварително се импрегнира
с MapeWrap 21 (изключително течна
двукомпонентна епоксидна смола)
продукт, разработен специално за
импрегниране на тъканите MapeWrap
на работната площадка. След изтегляне
на въжето през отвора на капака
на опаковката, с ножица се отрязва
необходимата дължина. Оплетката,
обгръщаща въжето се събира към
частта, която няма да се импрегнира,
след което „обелената“ част се потапя
в MapeWrap 21. След импрегнирането,
носейки непромокаеми гумени ръкавици,
излишната смола от натопената част
на въжето се изстисква чрез леко
притискане с пръсти. Импрегнираната
част на MapeWrap C FIOCCO се поръсва
до насищане с кварцов пясък, докато
смолата е все още свежа. Друг възможен
метод е въжето да се отъркаля в легло
от пясък. Без значение кой метод се
използва, целта е да се получи грапава
повърхност на импрегнираната част
от въжето. Когато смолата се втвърди,
оплетката от неимпрегнираната част се
премахва, за да се разплетат по лесно
карбоновите влакна.
Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 10 м.
MapeWrap C FIOCCO се предлага в
различни диаметри (6, 8, 10 и 12 мм);
– MapeWrap C FIOCCO/6:
Ролки 10 м, Ø 6 мм;
– MapeWrap C FIOCCO /8:
Ролки 10 м, Ø 8 мм;
– MapeWrap C FIOCCO /10:
Ролки 10 м, Ø 10 мм;
– MapeWrap C FIOCCO /12:
Ролки 10 м, Ø 12 мм.

MapeWrap G UNI-AX

Тъкан от еднопосочно ориентирани
стъклени влакна.
MapeWrap G UNI-AX е тъкан от
еднопосочно ориентирани стъклени
влакна, подходяща за ремонт на
стоманобетонни и зидани конструкции,
повредени от физико-механични
въздействия, за обвиване на
стоманобетонни елементи, подложени на
центричен или нецентричен натиск, както
и за сеизмично усилване на конструкции.
MapeWrap G UNI-AX се полага по
два различни метода: мокър и сух,
използвайки специални епоксидни смоли,
а именно грунд MapeWrap Primer 1,
MapeWrap 11 или MapeWrap 12 за
заглаждане на основата, и MapeWrap 21
(при мокрия метод) или MapeWrap 31 (при
сухия метод) за импрегниране на тъканта.
Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 50 м.
Тъканта се предлага в две базови тегла
(300 и 900 г/м2), всяко от което е с
различни ширини ( 30 и 60 см).
– MapeWrap G UNI-AX 300/30
(300 г/м2 - Ролки 50 м x 30 см);
– MapeWrap G UNI-AX 300/60
(300 г/м2 - Ролки 50 м x 60 см).
– MapeWrap G UNI-AX 900/30
(900 г/м2 - Ролки 50 м x 30 см);
– MapeWrap G UNI-AX 900/60
(900 г/м2 - Ролки 50 м x 60 см).

MapeWrap G
QUADRI-AX

Балансирана тъкан от
четирипосочно ориентирани
стъклени влакна.
MapeWrap G QUADRI-AX е тъкан
от четирипосочно ориентирани
стъклени влакна, подходяща за
ремонт на стоманобетонни и зидани
конструкции, повредени от физикомеханични въздействия, за обвиване на
стоманобетонни елементи, подложени на
центричен или нецентричен натиск, както
и за сеизмично усилване на сводести
конструкции, без да се повишава
сеизмичната маса.
MapeWrap G QUADRI-AX се полага
по два различни метода: мокър и сух,
използвайки специални епоксидни
смоли, а именно грунд MapeWrap Primer
1, MapeWrap 11 или MapeWrap 12 за
заглаждане на основата, и MapeWrap 21
(при мокрия метод) или MapeWrap 31 (при
сухия метод) за импрегниране на тъканта.
Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 50 м.
Тъканта се предлага в базово тегло от
1140 г/м2, в две различни ширини (30 и
48.5 см).
–M
 apeWrap G QUADRI-AX 1140/30
(1140 г/м2 - Ролки 50 м x 30 см);
– MapeWrap G QUADRI-AX 1140/48
(1140 г/м2 - Ролки 50 м x 48,5 см).
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MapeWrap G
FIOCCO

MapeWrap S
Fabric 2000

MapeWrap S
FIOCCO

Въже от стъклени влакна, което
се импрегнира с MapeWrap 21
(двукомпонентна изключително
течна епоксидна смола).
MapeWrap G FIOCCO е въже от
еднопосочно ориентирани стъклени
влакна. Използва се за анкериране
при ремонтни и усилващи дейности на
стоманобетонни и зидани конструкции,
както и такива от туф, съвместно с
тъканите MapeWrap G и ламелите
Carboplate. Въжето MapeWrap G FIOCCO
се анкерира след като предварително
се импрегнира с MapeWrap 21
(изключително течна двукомпонентна
епоксидна смола) продукт, разработен
специално за импрегниране на тъканите
MapeWrap на работната площадка.
След изтегляне на въжето през отвора
на капака на опаковката, с ножица се
отрязва необходимата ни дължина.
Оплетката, обгръщаща въжето се събира
към частта, която няма да се импрегнира,
след което „обелената“ част се потапя
в MapeWrap 21. След импрегнирането,
носейки непромокаеми гумени ръкавици,
излишната смола от натопената част
на въжето се изстисква чрез леко
притискане с пръсти. Импрегнираната
част на MapeWrap G FIOCCO се поръсва
до насищане с кварцов пясък, докато
смолата е все още свежа. Друг възможен
метод е въжето да се отъркаля в легло
от пясък. Без значение кой метод се
използва, целта е да се получи грапава
повърхност на импрегнираната част
от въжето. Когато смолата се втвърди,
оплетката от неимпрегнираната част се
премахва, за да се разплетат по лесно
стъклените влакна.

Високоякостна тъкан за структурно
усилване, съставена от еднопосочно
ориентирани, галванизирани
стоманени влакна.
Тъканта MapeWrap S Fabric 2000 е
подходяща за дейности по структурно
усилване на стоманобетонни елементи,
както и на сгради от камък, тухла или
туф. Продуктът може да се прилага и
при конструкции, повредени от физикомеханични въздействия, където се
използва за увеличаване на якостта на
срязване или огъване на елементите.
MapeWrap S Fabric 2000 е тъкан,
съставена от еднопосочно ориентирани
стоманени влакна, наречени SRP (Steel
Reinforced Polymer). Тъканта може
да се полага чрез епоксидна матрица
(FRP система) или чрез неорганична
матрица (FRG система). Системата с
епоксидна матрица включва следните
продукти: MapeWrap Primer 1 епоксиден грунд и MapeWrap 11 или
MapeWrap 12 - епоксидни шпакловки.
Системата с неорганична матрица може
да се реализира с някой от следните
продукти: Planitop HDM, Planitop HDM
Maxi, Planitop HDM Restauro, Planitop
SR, MapeWall Render & Strengthen,
Mapegrout 430.

Високоякостно въже за структурно
усилване, съставено от стоманени
влакна.
MapeWrap S FIOCCO е специално
въже, съставено от стоманени влакна,
характеризиращo се с изключително
висока механична якост. Продуктът е
подходящ при ремонтни дейности на
стоманобетонни елементи, повредени
от физико-механични въздействия.
Използва се също за увеличаване
носещата способност на огъване и
срязване на стоманобетонни и зидани
елементи, както и за сеизмично усилване
на конструкции. MapeWrap S FIOCCO
се използва съвместно с тъканите от
гамата MapeWrap. MapeWrap S FIOCCO
се полага с помощта на Mapewrap 11,
Mapewrap 12, или Mapewrap 31. След
изтегляне на MapeWrap S FIOCCO
през отвора в капака на опаковката,
отрежете нужната дължина с ъглошлайф.
Обелете оплетката към частта на
MapeWrap S FIOCCO, която няма да
бъде импрегнирана със смола. След
като положите останалата част от
MapeWrap S FIOCCO върху елемента,
подлежащ на усилване, нанесете върху
въжето Mapewrap 11, Mapewrap 12, или
Mapewrap 31.

Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 25 м
и ширина 30 см.

Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 10 м.
MapeWrap S FIOCCO се предлага в два
различни диаметъра ( 10 и 12 мм);
– MapeWrap S FIOCCO/10 мм:
10 м дължина, Ø10 мм;
– MapeWrap S FIOCCO/12 мм:
10 м дължина, Ø12 мм.

Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 10 м.
MapeWrap G FIOCCO се предлага в
различни диаметри (6, 8, 10 и 12 мм);
– MapeWrap G Fiocco/6:
Ролки 10 м , Ø 6 мм;
– MapeWrap G Fiocco/8:
Ролки 10 м , Ø 8 мм;
– MapeWrap G Fiocco/10:
Ролки 10 м , Ø 10 мм;
– MapeWrap G Fiocco/12:
Ролки 10 м , Ø 12 мм
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MapeWrap B UNI-AX

Тъкан от високоякостни,
еднопосочно ориентирани базалтови
влакна.
MapeWrap B UNI-AX е тъкан от
еднопосочно ориентирани базалтови
влакна, характеризираща се със среден
модул на еластичност (89 000 N/мм2) и
висока якост на опън. Подходяща е за
ремонтни дейности при стоманобетонни
конструкции, повредени от физикомеханични въздействия, за обвиване на
стоманобетонни елементи, подложени на
центричен или нецентричен натиск, както
и за сеизмично усилване на конструкции.
Тъканта се полага по два различни
метода: мокър и сух, използвайки
специални епоксидни смоли, а именно
грунд MapeWrap Primer 1, MapeWrap 11
или MapeWrap 12 за заглаждане на
основата, и MapeWrap 21 (при мокрия
метод) или MapeWrap 31 (при сухия метод)
за импрегниране на тъканта.
Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 50 м.
MapeWrap B UNI-AX се предлага в две
базови тегла (400 и 600 г/м2), всяко от
което е с ширина 40 см.
– MapeWrap B UNI-AX 400/40:
Ролки 50 м x 40 см (400 г/м2);
– MapeWrap B UNI-AX 600/40:
Ролки 50 м x 40 см (600 г/м2).

MapeWrap B
Fiocco

Въже от базалтови влакна, което
се импрегнира с MapeWrap 21
(двукомпонентна изключително
течна епоксидна смола).
MapeWrap B FIOCCO е въже от
еднопосочно ориентирани базалтови
влакна. Използва се за анкериране
при ремонтни и усилващи дейности на
стоманобетонни и зидани конструкции,
както и такива от туф, съвместно с
тъканите MapeWrap B и ламелите
Carboplate. Въжето MapeWrap B FIOCCO
се анкерира след като предварително
се импрегнира с MapeWrap 21
(изключително течна двукомпонентна
епоксидна смола) продукт, разработен
специално за импрегниране на тъканите
MapeWrap на работната площадка.
След изтегляне на въжето през отвора
на капака на опаковката, с ножица
се отрязва необходимата дължина.
Оплетката, обгръщаща въжето, се събира
към частта, която няма да се импрегнира,
след което „обелената“ част се потапя
в MapeWrap 21. След импрегнирането,
носейки непромокаеми гумени ръкавици,
излишната смола от натопената част
на въжето се изстисква чрез леко
притискане с пръсти. Импрегнираната
част на MapeWrap B FIOCCO се поръсва
до насищане с кварцов пясък, докато
смолата е все още свежа. Друг възможен
метод е въжето да се отъркаля в легло
от пясък. Без значение кой метод се
използва, целта е да се получи грапава
повърхност на импрегнираната част
от въжето. Когато смолата се втвърди,
оплетката от неимпрегнираната част се
премахва, за да се разплетат по лесно
базалтовите влакна.
Опаковка
Кутии, съдържащи ролка с дължина 10 м.
MapeWrap B FIOCCO се предлага в
различни диаметри (10 и 12 мм);
– MapeWrap B FIOCCO/10 мм:
10 м дължина, Ø10 мм;
– MapeWrap B FIOCCO/12 мм:
10 м дължина, Ø12 мм.

MapeWrap Primer 1

Епоксиден грунд, специално за
системата MapeWrap.
MapeWrap Primer 1 е двукомпонентен,
изключително течен грунд, без
разтворители, базиран на епоксидни
смоли, специално разработен за
подготовка на повърхностите на
стоманобетонни конструкции, подлежащи
на ремонт или усилване с тъкани
MapeWrap или ламели Carboplate.
Компонент Б се излива при компонент A
и се разбърква с механична бъркалка до
пълно хомогенизиране. Съотношение при
смесване: 3 части компонент A към 1 част
компонент Б по маса.
MapeWrap Primer 1 се нанася с четка или
валяк върху идеално чиста, суха и здрава
бетонна повърхност.
Разходна норма
250-300 г/м2.
Опаковка
2 кг (A+Б).
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Adesilex PG1

Adesilex PG2

MapeWrap 11

Тиксотропно, двукомпонентно
лепило, на епоксидна основа, за
структурно залепване.
Adesilex PG1 е двукомпонентен продукт
на основата на епоксидна смола със
специални втвърдители, селектирани
фини агрегати и специални добавки.
Adesilex PG1 сe втвърдява за няколко
часа чрез химическа реакция, без
свиване. Продуктът се характеризира с
отлична адхезия към основата и висока
механична якост. Adesilex PG1 може да
се използва за усилване на конструктивни
елементи чрез карбонови ламели
Carboplate, за залепване на стоманени
плочи и сглобяеми бетонни елементи и за
запълване на големи пукнатини.
Adesilex PG1 може да се използва
също за ремонт на ръбове на фуги на
индустриални подове, подложени на
високо натоварване. Компонент Б (бял)
се излива при компонент А (сив) и се
смесват на ниска скорост с електрическа
бъркалка, до получаване на напълно
еднородна смес, т.е. еднороден сив цвят.
Adesilex PG1 отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-4.

Тиксотропно лепило на епоксидна
основа с удължено време за работа.
Adesilex PG2 е двукомпонентен продукт
на епоксидна основа със специални
втвърдители, селектирани фини агрегати
и специални добавки.
Adesilex PG2 може да се използва за
усилване на конструктивни елементи
чрез карбонови ламели Carboplate,
за залепване на стоманени плочи
и сглобяеми бетонни елементи и за
запълване на големи пукнатини.
По-дългото време за работа с продукта
го прави изключително подходящ за
полагане при температури над +20ºС.
Компонент Б се излива при компонент А
и се смесват с електрическа бъркалка на
ниска скорост до пълна еднородност.
Adesilex PG2 отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-4.

Нормалносвързващ, тиксотропен
епоксиден разтвор, за изравняване
на бетонни повърхности.
MapeWrap 11 е двукомпонентен продукт
на основата на епоксидни смоли,
селектирани фини агрегати и специални
добавки. MapeWrap 11 се използва
за изравняване на повърхностите на
стоманобетонни конструкции, подлежащи
на ремонт или усилване с тъкани
MapeWrap. Компонент Б се излива при
компонент A и се разбърква с механична
бъркалка до пълно хомогенизиране.
Съотношение при смесване: 3 части
компонент A към 1 част компонент
Б по маса. С продуктът може да се
работи около 40 минути при +23°C след
смесването му. MapeWrap 11 се нанася
върху бетон, камък или метал с помощта
на маламашка, след предварително
грундиране с MapeWrap Primer 1.
MapeWrap 11 отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-4.

Разходна норма
1,65-1,75 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Комплекти по 6 кг (А+Б).

Разходна норма
1,55 кг/м2 за мм дебелина.

Разходна норма
1,65-1,75 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка
6 кг (A+Б).

Опаковка
Комплекти по 6 кг (А+Б) и 2 кг (А+Б).

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ
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MapeWrap 12

MapeWrap 21

MapeWrap 31

Бавносвързващ, тиксотропен
епоксиден разтвор, за изравняване
на бетонни повърхности.
MapeWrap 12 е двукомпонентен продукт,
на основата на епоксидни смоли,
селектирани фини агрегати и специални
добавки. MapeWrap 12 се използва
за изравняване на повърхностите на
стоманобетонни конструкции, подлежащи
на ремонт или усилване с тъкани
MapeWrap. Благодарение на удълженото
си време за работа, а именно 60 минути
при +23°C, MapeWrap 12 се препоръчва
за полагане през летния сезон или когато
трябва да се изравняват големи по площ
повърхности. Компонент Б се излива при
компонент A и се разбърква с механична
бъркалка до пълно хомогенизиране.
Съотношение при смесване: 3 части
компонент A към 1 част компонент Б
по маса. MapeWrap 12 се нанася върху
бетон, камък или метал с помощта
на маламашка, след предварително
грундиране с MapeWrap Primer 1.
MapeWrap 12 отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-4.

Течна епоксидна смола за
импрегниране на тъкани MapeWrap
по “мокра система”.
MapeWrap 21 е двукомпонентен,
изключително течен продукт, без
разтворители, на основата на епоксидни
смоли, специално разработен за
импрегниране, непосредствено преди
полагане на тъкани MapeWrap.
Компонент Б се излива при компонент A
и се разбърква с механична бъркалка до
пълно хомогенизиране.
Съотношение при смесване: 4 части
компонент A към 1 част компонент
Б по маса. С продуктът може да се
работи около 40 минути при +23°C след
смесването му. Импрегнирането на
тъканта MapeWrap може да бъде ръчно,
чрез потапяне на тъканта в корито или
чрез специално оборудване, при голям
обем работа. Импрегнираната тъкан
трябва да се положи върху все още
свежите MapeWrap 11 или MapeWrap
12, като се внимава да не се образуват
нагъвания.
MapeWrap 21 отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-4.

Епоксидна смола със среден
вискозитет за импрегниране на
тъкани MapeWrap по “суха система”.
MapeWrap 31 е двукомпонентен продукт
без разтворители, на основата на
епоксидни смоли, специално разработен
за импрегниране на тъкани от серията
MapeWrap по “суха система”. Компонент
Б се излива при компонент A и се
разбърква с механична бъркалка до
пълно хомогенизиране. Съотношение при
смесване: 4 части компонент A към 1 част
компонент Б по маса. С продуктът може
да се работи около 40 минути при +23°C
след смесването му. MapeWrap 31 се
полага директно върху все още свежите
MapeWrap 11 или MapeWrap 12 с четка
или валяк. Тъканта се полага върху
обработения бетонен елемент, като се
внимава да не се образуват нагъвания.
MapeWrap 31 отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-4.

Разходна норма
1,55 кг/м2 за мм дебелина.

Разходна норма
Разходната норма зависи от типа на
използваната тъкан.

Опаковка
6 кг (A+Б).

Разходна норма
Разходната норма зависи от типа и
ширината на използваната тъкан.
Опаковка
5 кг (A+Б).

Опаковка
5 кг (A+Б).

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

СтрукТуРно усилване с FRP
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Planitop HDM

Planitop HDM Maxi

Двукомпонентен циментов разтвор
с висока дуктилност и пуцоланова
реакция, армиран с фибри,
използван за усилване на зидария
съвместно с Mapegrid G 120,
Mapegrid G 220 и Mapegrid B 250,
за полагане в максимална дебелина
на слоя до 6 мм и за изглаждане на
повърхности от бетон, камък, тухли
или туф.
Planitop HDM се използва съвместно
с Mapegrid G 120, Mapegrid G 220
(специални мрежи от стъклени фибри) или
Mapegrid B 250 (устойчива на алкални
съединения базалтова мрежа) за усилване
на зидарии, за изглаждане на повърхности
от бетон, камък или туф. Благодарение на
високото си съдържание на синтетична
смола, Planitop HDM има много добро
прилепване и след стягането си образува
здрав, компактен слой, устойчив на вода
и вредните газове в атмосферата, както
и на циклично термично натоварване.
Planitop HDM се доставя под формата на
два предварително дозирани компонента,
които се смесват без добавяне на вода
или други съставки. Полученият разтвор
се нанася на един слой с дебелина до
6мм с мистрия или маламашка върху
чисти, здрави и предварително намокрени
основи. Повърхността се заглажда
с маламашка няколко минути след
нанасянето.
Planitop HDM отговаря на минималните
изисквания на стандарт EN 1504-3 за
не- структурни разтвори от клас R2 и
на изискванията на стандарт EN 1504-2,
в съответствие с MC и IR принципи за
защита на бетон.

Двукомпонентен циментов разтвор
с висока дуктилност и пуцоланова
реакция, армиран с фибри, използван
за усилване на зидария съвместно
с Mapegrid G 120, Mapegrid G 220
и Mapegrid B 250, за полагане в
максимална дебелина на слоя до 25
мм и за изглаждане на повърхности
от бетон, камък, тухли или туф.
Planitop HDM Maxi може да се използва
самостоятелно като пълнеж, за
изравняване на повърхности от тухли,
бетон, камък или туф, или съвместно
с Mapegrid G 120, Mapegrid G 220
(специални, алкалоустойчиви мрежи за
усилване от стъклени фибри) или Mapegrid
B 250 (устойчива на алкални съединения
базалтова мрежа). Благодарение на
високото си съдържание на синтетична
смола, Planitop HDM Maxi има много добро
прилепване и след стягането си образува
здрав, компактен слой, устойчив на вода и
на вредните газове в атмосферата, както
и на циклично термично натоварване.
Planitop HDM Maxi се доставя под
формата на два предварително дозирани
компонента, които се смесват без
добавяне на вода или други съставки.
Полученият след разбъркването разтвор
се нанася на един слой с маламашка
върху повърхностите, които трябва
да се изравнят. Те трябва да са чисти,
здрави и предварително намокрени. Ако
повърхността е силно абсорбираща, трябва
да се грундира с Primer G. Максимална
дебелина на слоя: 25 мм. Нанесете
продукта с плоска маламашка, и след това
го загладете преди да стегне.
Planitop HDM Maxi отговаря на стандарт
EN 1504-3 за неструктурен разтвор клас
R2 и на EN 998-2 изисквания за разтвор
за зидария, част 2: разтвор за зидане клас
G-M25.

Разходна норма
1,8 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Компонент А- 24 кг торба
Компонент Б- 6 кг туба

Разходна норма
1,85 кг/м² за мм дебелина.

EN 1504-2

Опаковка
Компонент А- 25 кг торба
Компонент Б- 6,25 кг туба

Planitop HDM
Restauro

Двукомпонентен, предварително
подготвен, с висока дуктилност
разтвор на основата на естествена
хидравлична вар (NHL) и екопуцолан,
използван за усилване на зидария
съвместно с Mapegrid G 120, Mapegrid
G 220 или Mapegrid B 250; също така
и за изглаждане на повърхности от
камък, тухли или туф.
Planitop HDM Restauro може да се
използва самостоятелн като пълнеж, за
изравняване на повърхности от тухли,
бетон, камък или туф, или съвместно
с Mapegrid G 120, Mapegrid G 220
(специални, алкалоустойчиви мрежи за
усилване от стъклени фибри) или Mapegrid
B 250 (устойчива на алкални съединения
базалтова мрежа). Благодарение на
високото си съдържание на синтетична
смола, Planitop HDM Restauro има много
добро прилепване и след стягането
си образува здрав, компактен слой,
устойчив на вода и на вредните газове
в атмосферата, както и на циклично
термично натоварване. Planitop HDM
Restauro се доставя под формата на два
предварително дозирани компонента,
които се смесват без добавяне на вода
или други съставки. Полученият след
разбъркването разтвор се нанася на
един слой в максимална дебелина 10 мм
върху повърхностите, които трябва да се
изравнят. Те трябва да са чисти и здрави.
Нанесете продукта с плоска маламашка,
или с машина и след това го загладете
преди да стегне.
Този продукт е класифициран като GP,
съгласно стандарт EN 998-1: „Универсален
разтвор за вътрешни/външни мазилки”
с гарантирано качество, категория CS
IV. Може да се класифицира и съгласно
стандарт EN 998-2 изисквания за разтвор
за зидария, част 2: разтвор за зидане клас
G-M15.
Разходна норма
1,90 кг/м² за мм дебелина.

EN 1504-3

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

EN 1504-3

Опаковка
Компонент А- 25 кг торба
Компонент Б- 5,0 кг туба

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

MC-IR

R2

GP-CS IV

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

EN 1504-3

EN 998-2

EN 998-2

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-3

EN 998-2

ПРИНЦИПИ

EN 998-2

R2

G-M25

G-M15

РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ
И РЕМОНТ

РАЗТВОР ЗА ЗИДАНЕ

РАЗТВОР ЗА ЗИДАНЕ
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Mapegrid G 120

Mapegrid G 220

Mapegrid B 250

Алкало-устойчива, грундирана,
стъклофибърна мрежа за локално
подсилване на зидария с тегло
120 г/м².
Mapegrid G 120 е специална мрежа
от грундирани, алкало-устойчиви
стъклени фибри, съдържащи цирконий.
Мрежата повишава дуктилността на
усилените зидани конструкции и спомага
за равномерното разпределяне на
напреженията.
Mapegrid G 120 се използвана съвместно
с Planitop HDM ако дебелината,
която трябва да се възстанови е до
6 мм, или с Planitop HDM Maxi, ако
дебелината е между 7 и 25 мм поради
неравност на основата. Когато се
усилват конструкции от стоманобетон
(например стоманобетонни рамки), където
второстепенните елементи (преградни и
буферни стени) трябва да са интегрирани
с носещите конструктивни елементи
(например греди и колони), Mapegrid G
120 осигурява по-добро взаимодействие
между тях.

Алкало-устойчива, грундирана,
стъклофибърна мрежа за локално
подсилване на зидария с тегло
220 г/м².
Mapegrid G 220 е специална мрежа
от грундирани, алкало-устойчиви
стъклени фибри съдържащи цирконий.
Мрежата повишава дуктилността на
усилените зидани конструкции и спомага
за равномерното разпределяне на
напреженията.
Mapegrid G 220 се използвана съвместно
с Planitop HDM ако дебелината,
която трябва да се възстанови е до
6мм, или с Planitop HDM Maxi, ако
дебелината е между 7 и 25 мм поради
неравност на основата. Когато се
усилват конструкции от стоманобетон
(например стоманобетонни рамки), където
второстепенните елементи (преградни и
буферни стени) трябва да са интегрирани
с носещите конструктивни елементи
(например греди и колони), Mapegrid G
220 осигурява по-добро взаимодействие
между тях.

Алкало-устойчива, грундирана,
базалтова мрежа за локално
подсилване на зидария с тегло
250 г/м².
Mapegrid B 250 е специална мрежа от
грундирани, алкало-устойчиви базалтови
фибри. Мрежата повишава дуктилността
на усилените зидани конструкции и
спомага за равномерното разпределяне
на напреженията.
Mapegrid B 250 се използвана съвместно
с Planitop HDM ако дебелината,
която трябва да се възстанови е до
6 мм, или с Planitop HDM Maxi, ако
дебелината е между 7 и 25 мм поради
неравност на основата. Когато се
усилват конструкции от стоманобетон
(например стоманобетонни рамки), където
второстепенните елементи (преградни и
буферни стени) трябва да са интегрирани
с носещите конструктивни елементи
(например греди и колони), Mapegrid B
250 осигурява по-добро взаимодействие
между тях.

Опаковка
Кутии, съдържащи ролка 0,45 м / 25 м.

Опаковка
Кутии, съдържащи ролка 0,9 м / 45,7 м.

Опаковка
Кутии, съдържащи ролка 1 м / 50 м.
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Изсушаващи мазилки

Из с у ш а в а щ и м а з и л к и
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Mape-Antique
Rinzaffo

Светъл, устойчив на соли, дишащ
разтвор на основата на вар и екопуцолан, който се полага като първи
слой при подготвяне на изсушаващи
мазилки и зидария.
Mape-Antique Rinzaffo е предварително
опакован прахообразен разтвор
без цимент, съставен от специални
хидравлични спойки с пуцоланово
действие, естествен пясък, специални
добавки и синтетични фибри.
Mape-Antique Rinzaffo се препоръчва
за първи слой при реставриране на
стари сгради с основи от камък, туф и
тухли, чиито мазилки са били разрушени
от високото съдържание на хлориди.
Особено е подходящ за подобряване
на прилепването и физико-химическата
устойчивост към разтворими соли на
макропорести и изсушаващи мазилки като
Mape-Antique MC, Mape-Antique CC и
Mape-Antique LC. Поради специалните
си свойства Mape-Antique Rinzaffo
предпазва от проникване на разтворими
соли в макро-порестите мазилки. Торба
от 20 кг Mape-Antique Rinzaffo се смесва
с 5 до 5,5 л вода в обикновен смесител
за 5-6 минути. Mape-Antique Rinzaffo се
нанася чрез мистрия с дебелина на слоя
максимум 5 мм.
Mape-Antique Rinzaffo e в съответствие с
европейски стандарт EN 998-1(GP-CSIV).

Mape-Antique MC

Mape-Antique CC

Изсушаващ разтвор за макропорести
мазилки, на основата на вар и екопуцолан, устойчив на соли, в бял
цвят, който се нанася на ръка.
Mape-Antique MC е подходящ за
реставриране на сгради от камък, тухли
и туф, чиито мазилки са били разрушени
от капилярно покачващата се влага и
разтворими соли.
Mape-Antique MC се нанася след
полагане на Mape-Antique Rinzaffo.
Торба от 25 кг Mape-Antique MC се
смесва с 3,5-4 л вода в циментов
смесител за 5-6 минути.
Mape-Antique MC се нанася чрез мистрия
и не трябва да е с дебелина под 2 мм.
Mape-Antique MC e в съответствие с
европейски стандарт EN 998-1(GP-CSII).

Изсушаващ разтвор за макропорести
мазилки, устойчив на соли, с цвят
на тухли, на основата на вар и екопуцолан, който се нанася на ръка.
Mape-Antique CC се препоръчва за
реставриране на сгради от камък, тухли
и туф, чиито мазилки са били разрушени
от капилярно покачващата се влага
и за възстановяване на конструкции,
разрушени от сулфатни соли.
Mape-Antique CC се полага след
Mape-Antique Rinzaffo и е подходящ за
реставрация на сгради, чиито мазилки са
били разрушени от голямото съдържание
на хлориди.
Торба от 25 кг Mape-Antique CC се
смесва с 3,5-4 л вода в циментов
смесител за 5-6 минути.
Mape-Antique CC се нанася с мистрия
при дебелина на слоя не по-малка от 2 см.
Mape-Antique CC e в съответствие с
европейски стандарт EN 998-1(R-CSII).

Разходна норма
15 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Разходна норма
15 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Разходна норма
7,5 кг/м² за 5 мм дебелина.
Опаковка
Торби по 20 кг.

EN 998-1

EN 998-1

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

GP-CS IV
РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

EN 998-1

R-CS II

R-CS II

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА
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Mape-Antique LC

Хидравличен спойващ материал
без цимент за светли, изсушаващи
разтвори на основата на вар и екопуцолан, който се смесва с пясък
и/или чакъл за възстановяване на
мазилки във влажни помещения и
зидария.
Mape-Antique LC е предварително
подготвен, сулфато-устойчив спойващ
материал за изготвяне на дебелослойни
замазки и изсушаващи мазилки при
реставрация на зидария, подложена на
влага или разрушена от разтворените
соли, които се намират в почвата,
повърхностните води и строителните
материали.
Mape-Antique LC е готов за употреба
бял, спойващ материал на основата на
хидравлични материали, с пуцоланово
действие, синтетични фибри и добавки,
който може да се оцвети на работната
площадка с неорганични оксиди. Торба от
20 кг Mape-Antique LC се смесва с 40 кг
селектиран по размери пясък между
0,5 и 2,5 мм или с 50 кг пясък с размер
на зрънцата от 0,5 до 5 мм в циментов
смесител.
Сместа с Mape-Antique LC може да се
нанесе след Mape-Antique Rinzaffo и е
подходяща за реставриране на сгради,
чиито мазилки са били разрушени от
хлориди и сулфати. За да е максимално
изсушаването, мазилките, които се правят
с Mape-Antique LC не трябва да са с
дебелина под 20 мм.
Пропорции за смесване
- пясък между 0,5 -2,5 мм - 500 кг/м³
Mape-Antique LC с 1,000 кг/м³ пясък и
225 л/м³ вода;
- чакъл 0,5- 5 мм - 450 кг/м³ Mape-Antique
LC с 1,150 кг/м³ пясък и 210 л/м³ вода.
-ч
 акъл 0-8 мм - 400 кг/м³ Mape-Antique LC
с 1,300 кг/м³ пясък и 200 л/м³ вода.
Разходна норма
5,0 кг/м²/см с пясък 0,5-2,5 мм;
4,5 кг/м²/см с чакъл 0,5-5 мм;
4,0 кг/м²/см с чакъл 0-8 мм.
Опаковка
Торби по 20 кг.

Mape-Antique FC
Grosso

Mape-Antique FC
Civile

Устойчив на соли, дишащ,
едрозърнест (до 0,6 мм), тънкослоен
разтвор на основата на вар и екопуцолан за груб финиш върху
мазилки.
Mape-Antique FC Grosso се използва
за поправка на мазилки по стари
зидарии компрометирани от наличието
на капилярно покачваща се влага и
разтворими соли, включително и при
сгради с историческа ценност. Също така
е подходящ и като изглаждащ разтвор
върху дишащи и структурни мазилки,
както и върху мазилки на варова основа
разрушени от влиянието на околната среда.
Когато се смеси с вода в чист съд MapeAntique FC Grosso образува сулфатоустойчив, дишащ, изглаждащ разтвор
с пластична консистенция, който лесно
се полага с гладка метална маламашка
върху вертикални повърхности и тавани.
Свойствата на Mape-Antique FC Grosso
като механична якост, модул на
еластичност и паропропускливост са
много близки до изглаждащите разтвори
на основата на вар, вар и екопуцолан или
естествена хидравлична вар, използвани в
старите сгради. Той също така е и устойчив
на различни химико-физични въздействия
като наличието на разтворими соли,
цикли на замразяване и размразяване,
измиващото действие на дъжда и др.
Торба от 25 кг Mape-Antique FC Grosso
се смесва с 4,5 л вода и се разбърква с
механична бъркалка до получаване на
еднородна смес.
Mape-Antique FC Grosso се нанася с
гладка маламашка върху чиста и здрава
основа, в слой с дебелина до 3мм.
Повърхността може да се заглади с леко
влажна гъба чрез въртеливи движения.
Mape-Antique FC Grosso e в съответствие
с европейски стандарт EN 998-1(GP-CSIV).

Устойчив на соли, дишащ,
финозърнест (до 0,4 мм) тънкослоен
разтвор на основата на вар и екопуцолан за естествен финиш върху
мазилки.
Mape-Antique FC Civile се използва за
поправка на стари зидарии, чиито мазилки
са били компрометирани от наличието
на капилярно покачваща се влага и
разтворими соли, включително и при
сгради с историческа ценност. Може да
се използва и като изглаждащ разтвор
върху дишащи и структурни мазилки
както и върху мазилки на варова основа,
разрушени от влиянието на околната
среда. Когато се смеси с вода в чист съд
Mape-Antique FC Civile образува сулфатоустойчив, дишащ, изглаждащ разтвор
с пластична консистенция, който лесно
се полага с гладка метална маламашка
върху вертикални повърхности и тавани.
Свойствата на Mape-Antique FC Civile като
механична якост, модул на еластичност и
паропропускливост са много близки до
изглаждащите разтвори на основата на
вар, вар и еко-пуцолан или естествена
хидравлична вар използвани в старите
сгради. Той също така е и устойчив на
различни химико-физични въздействия
като наличието на разтворими соли,
цикли на замразяване и размразяване,
измиващото действие на дъжда и др.
Торба от 25 кг Mape-Antique FC Civile
се смесва с 6,0 л вода и се разбърква с
механична бъркалка до получаване на
еднородна смес. Mape-Antique FC Civile се
нанася с гладка маламашка върху чиста и
здрава основа, в слой с дебелина до 2мм.
Повърхността може да се заглади с леко
влажна гъба чрез въртеливи движения.
Mape-Antique FC Civile e в съответствие с
европейски стандарт EN 998-1(GP-CSIV).

Разходна норма
1,40 кг/м² за мм дебелина.

Разходна норма
1,40 кг/м² за мм дебелина.

Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

GP-CS IV

GP-CS IV

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА
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Mape-Antique FC
Ultrafine

Устойчив на соли, дишащ, супер
финозърнест (до 0,1 мм), тънкослоен
разтвор на основата на вар и екопуцолан за гладък финиш върху
мазилки.
Mape-Antique FC Ultrafine се използва
за поправка на стари зидарии, чиито
мазилки са били компрометирани от
наличието на капилярно покачваща се
влага и разтворими соли, включително и
при сгради с историческа ценност. Може
да се използва и като изглаждащ разтвор
върху дишащи и структурни мазилки, както и
върху мазилки на варова основа разрушени
от влиянието на околната среда. Когато
се смеси с вода в чист съд Mape-Antique
FC Ultrafine образува сулфато-устойчив,
дишащ, изглаждащ разтвор с пластична
консистенция, който лесно се полага с
гладка метална маламашка върху вертикални
повърхности и тавани. Свойствата на MapeAntique FC Ultrafine като механична якост,
модул на еластичност и паропропускливост
са много близки до изглаждащите разтвори
на основата на вар, вар и екопуцолан или
естествена хидравлична вар използвани в
старите сгради. Той също така е и устойчив
на различни химико-физични въздействия,
като наличието на разтворими соли, цикли
на замразяване и размразяване, измиващото
действие на дъжда и др. Торба от 25 кг
Mape-Antique FC Ultrafine се смесва с 6,0 л
вода и се разбърква с механична бъркалка
до получаване на еднородна смес. MapeAntique FC Ultrafine се нанася с гладка
маламашка върху чиста и здрава основа, в
слой с дебелина до 1мм. Следващ слой може
да се положи когато предният е започнал
да стяга. За постигане на огледален ефект
загладете вече втвърдилия се Mape-Antique
FC Ultrafine с намокрена гладка маламашка.
Mape-Antique FC Ultrafine e в съответствие с
европейски стандарт EN 998-1(GP-CS IV).

PoroMap Rinzaffo

PoroMap Intonaco

Предварително подготвен,
макропорест, устойчив на соли груб
разтвор за нанасяне на ръка преди
изсушаващата и топлоизолационна
мазилка PoroMap Intonaco.
PoroMap Rinzaffo е лепкав разтвор,
устойчив на соли, който се състои
от специални, хидравлични спойки с
пуцоланова реакция, естествен пясък и
специални добавки. Продуктът трябва
да се положи преди изсушаващата
мазилка PoroMap Intonaco върху основи
от камък, тухли и туф. Когато се полага
като първи слой, PoroMap Rinzaffo е
особено подходящ за възстановяване
на стари сгради от камък, тухли и туф,
чиито мазилки са били разрушени от
въздействието на голямо количество
разтворими соли. Поради специалните
си свойства PoroMap Rinzaffo
предпазва от проникване на разтворими
соли в макропорестите мазилки.
Хигроскопичността на разтворимите
соли като хлориди, сулфати и нитрати
може да причини овлажняване на места в
мазилката, когато е положена в не добре
проветриви помещения.
Торба от 25 кг PoroMap Rinzaffo се
смесва с 4,0-4,5 л вода в циментов
смесител. PoroMap Rinzaffo се нанася с
дебелина на слоя около 5 мм.
PoroMap Rinzaffo e в съответствие с
европейски стандарт EN 998-1(GP-CS IV).

Предварително подготвен,
макропорест, изсушаващ и
топлоизолиращ разтвор, устойчив на
соли за възстановяване на влажни
основи от камък, тухли и туф чиито
мазилки са били разрушени, който
се нанася на ръка.
PoroMap Intonaco е предварително
подготвен, изсушаващ разтвор. Състои
се от специални хидравлични спойки с
пуцоланова реакция, естествен пясък и
специални добавки. PoroMap Intonaco се
използва за реставриране на основи от
камък, тухли и туф, чиито мазилки са били
разрушени от влага и голямо количество
разтворими соли. PoroMap Intonaco се
нанася след PoroMap Rinzaffo.
Торба от 20 кг PoroMap Intonaco се
смесва с 4,0-4,5 л вода в циментов
смесител за 5-6 минути.
PoroMap Intonaco се нанася в слой с
дебелина минимум 2 см.
PoroMap Intonaco e в съответствие с
европейски стандарт EN 998-1(R-CSII).
Разходна норма
10-11,5 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 20 кг.

Разходна норма
7,5 - 8 кг/м² за 5 мм дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

Разходна норма
1,30 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Торби по 20 кг.
EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

GP-CS II
РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

GP-CS IV
РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

R-CS II
РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА
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PoroMap Rinzaffo
Macchina

PoroMap Intonaco
Macchina

Предварително подготвен,
макропорест, устойчив на соли
разтвор за нанасяне с машина за
мазилки преди изсушаващата и
топлоизолираща мазилка PoroMap
Intonaco Macchina.
PoroMap Rinzaffo Macchina е устойчив
на соли, лепкав разтвор, който се състои
от специални, хидравлични спойки с
пуцоланова реакция, естествен пясък и
специални добавки. Продуктът трябва да
се положи преди изсушаващата мазилка
PoroMap Intonaco Macchina върху
основи от камък, тухли и туф.
Поради специалните си свойства
PoroMap Rinzaffo Macchina предпазва
от проникване на разтворими
соли в макропорести мазилки.
Хигроскопичността на разтворимите
соли като хлориди, сулфати и нитрати
може да причини овлажняване на места
в мазилката, когато е положена в не
добре проветриви помещения. Разтворът
трябва да се подготви чрез непрекъснато
разбъркване в смесител и да се нанася с
машина в дебелина на слоя около 5 мм.
PoroMap Rinzaffo Macchina e в
съответствие с европейски стандарт EN
998-1(GP-CS IV).

Предварително подготвен,
макропорест, изсушаващ и
топлоизолиращ разтвор, устойчив
на соли, за възстановяване на
мазилковия слой върху влажни
основи от камък, тухли и туф, който
се нанася с машина за мазилки.
PoroMap Intonaco Macchina е
предварително подготвен, изсушаващ
разтвор, който се състои от специални,
хидравлични спойки с пуцоланова
реакция, естествен пясък, леки пълнители
и специални добавки за възстановяване
на мазилковия слой върху основи от
камък, тухли и туф, разрушен от влага и
капилярно покачване.
PoroMap Intonaco Macchina се нанася
след PoroMap Rinzaffo Macchina и е
подходящ за възстановяване на мазилки
по сгради, които са разрушени от
въздействието на голямо количество
разтворими соли. Разтворът трябва да се
подготви чрез непрекъснато разбъркване
в смесител и да се нанася с дебелина на
слоя минимум 2 см.
PoroMap Intonaco Macchina e в
съответствие с европейски стандарт
EN 998-1(R-CSII).

Разходна норма
7,5 - 8 кг/м² за 5 мм дебелина.

Разходна норма
11,5-13 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 20 кг.

Опаковка
Торби по 25 кг.

PoroMap Finitura

Светъл, фин разтвор без цимент за
крайно покритие след изсушаваща
мазилка, нанесена върху основи от
камък, тухли и туф.
PoroMap Finitura е светъл, фин разтвор,
устойчив на сулфати, който се използва
за крайно покритие след изсушаваща
мазилка PoroMap Intonaco или едрогранулирана мазилка, за сгради от камък
или тухли, включително и такива, които
имат историческа стойност.
PoroMap Finitura e прахообразна смес
без цимент от хидравлични спойки с
пуцоланова реакция, специални добавки и
фин естествен пясък.
Когато се смеси с вода, PoroMap Finitura
образува светла пластична смес, която се
нанася лесно.
Продуктът се приготвя като торба от 25 кг
PoroMap Finitura се смесва с 6 л вода
и се разбърква с механична бъркалка.
PoroMap Finitura се нанася с метална
маламашка в слой с дебелина 1-2 мм
върху чисти основи, предварително
намокрени с вода, или върху свежа
мазилка веднага след като е започнала
да стяга (техника „свежо върху свежо”).
15-20 минути след полагане повърхността
на PoroMap Finitura може да се заглади с
гъбена маламашка.
PoroMap Finitura e в съответствие с
европейски стандарт EN 998-1(GP-CSII).
Разходна норма
1,4 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

GP-CS IV
РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

GP-CS IV
РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

EN 998-1
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

GP-CS IV
РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА
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Mape-Antique I

Mape-Antique F21

Запълващ, хидравлично спойващ
материал на основата на вар и
еко-пуцолан, устойчив на соли, за
заздравяване чрез инжектиране на
конструкции от камък, тухли и туф.
Mape-Antique I е предварително
подготвена, сулфато-устойчива спойка
за получаване на рядък разтвор за
инжектиране и заздравяване на кухините
в каменни стени, запълване на празнини,
пукнатини и пори на конструкции от камък
и тухли.
Mape-Antique I е готова за употреба
спойка на основата на неорганични
материали с пуцоланова реакция,
специални добавки и изключително фини
пълнители. Торба от 20 кг Mape-Antique I
се смесва със 7 л вода и се разбърква
с механична бъркалка до получаване на
еднородна смес.
Mape-Antique I се нанася чрез
инжекционна помпа (от типа „Clivio”) на
ръка или автоматично.

Много рядък, запълващ,
хидравлично спойващ материал
на основата на вар и еко-пуцолан,
устойчив на соли, за заздравяване
чрез инжектиране в зидария
и мазилки, дори и още свежи,
изключително подходящ за
стенописи.
Mape-Antique F21 е много подходящ за
заздравяване на стени от камък, тухли и
туф и арки в сгради, напукани мазилки и/
или стенописи.
Mape-Antique F21 се смесва с 10,2 л
вода и се разбърква с нискооборотен
миксер до получаване на рядък и
хомогенен без бучки разтвор. При
инжектирането, разтворът запълва
кухините в конструкциите, които се
нуждаят от заздравяване и постепенно
се втвърдява чрез пуцоланова реакция
без да взаимодейства (опасни реакции) с
тухли, камъни и съществуващи мазилки,
дори и при наличие на разтворими соли
(като сулфати).

Разходна норма
Приблизително 1,40 кг/дм³ за обем
кухина.
Опаковка
Торби по 20 кг.

Разходна норма
1,04 кг/дм³ обем кухина.
Опаковка
Торби по 17 кг.

Mape-Antique
Strutturale NHL

Висококачествен разтвор за мазилки
и зидария, съставен от хидратна вар и
еко-пуцолан, изключително подходящ
за приготвяне на „подсилен” и
монтажен разтвор.
Mape-Antique Strutturale NHL е
предварително подготвена смес в
прахообразна форма, която се използва
за измазване на зидария и се състои от
хидратна вар (NHL), еко-пуцолан, естествен
пясък, специални добавки, микрофибри и
стъклени фибри.
Високоякостният разтвор Mape-Antique
Strutturale NHL се полага с машина за
мазилки или чрез мистрия върху стари стени,
включително исторически сгради със статут
на архитектурни паметници или културно
наследство, за да „подсили” мазилката и
строителните съединения, за нови носещи и
буферни стени и за повторно изграждане на
стари носещи и буферни стени. Може да се
използва също и за „подсилване” на крайното
покритие, за изглаждане на външната
страна на сводести покриви с много неравна
повърхност, за локален ремонт и запълване
на кухини и/или неравни повърхности по
фасадни стени. След смесване с вода на
Mape-Antique Strutturale NHL в машина за
непрекъснато разбъркване или
в бетонобъркачка се получава разтвор
за мазилки или зидария с еластичнотиксотропна консистенция, който се нанася
лесно чрез пръскане или с мистрия, както
по вертикални, така и по хоризонтални
повърхности и тавани. Този продукт е
класифициран като GP, съгласно стандарт
EN 998-1: „Универсален разтвор за
вътрешни/външни мазилки” с гарантирано
качество, категория CS IV. Може да се
класифицира и съгласно стандарт EN 998-2:
„Гарантирано качество, универсален разтвор
за зидария за употреба на открито върху
елементи със структурни изисквания”, клас
М15, с якост на
натиск > 15 N/мм².
Разходна норма
Приблизително 17 кг/м² за см дебелина.
Опаковка
Торби по 25 кг.

EN 998-1

EN 998-2

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 998-1

EN 998-2

GP-CS IV

G-M15

РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

РАЗТВОР ЗА ЗИДАНЕ
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Consolidante 8020

Primer 3296

Primer G

Повторно разтворим, заздравяващ
продукт в разтворител за
реставрация и запазване на камък и
порьозни основи, варови мазилки и
боядисани повърхности.
Consolidante 8020 се използва за
заздравяване на камък и порьозни
основи, различни видове мазилки,
порьозен камък и боядисани повърхности
на варова основа. Consolidante 8020
е повторно разтворим в разтворител
продукт, който се характеризира със
способност да прониква дълбоко в
порьозни основи, както и с отлична
устойчивост на алкали. Поради малкия
размер на молекулите на активното
полимерно вещество, продуктът може да
се използва за заздравяване на основи
с много малки пори. Consolidante 8020
се разтваря лесно в разтворител дори и
много години след нанасяне.
Consolidante 8020 е готов за употреба
продукт и трябва да се нанася чрез ръчна
пръскачка или с тампони. Продуктът
трябва да се нанесе няколко пъти в
зависимост от вида основа и дълбочината,
на която трябва да проникне.

Акрилен грунд във водна дисперсия
с проникване в дълбочина за
заздравяване на порьозни
повърхности и нездрави замазки.
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.

Грунд на основата на синтетични
смоли във водна дисперсия с много
ниско съдържание на летливи
органични вещества.
Използва се за третиране на гипсови
и анхидритни повърхности преди
поставянето на керамични плочки или
камък, както и на самонивелиращи подови
замазки като Ultratop. Също така се
използва и за осигуряване на еднаква
абсорбация 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
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 първа
ръка и 1:1 до 1:2 за втора ръка, когато се
използва за грунд за Ultratop. Гипсовите
и анхидритните повърхности трябва да са
сухи (остатъчна влага под 0,5%).

Разходна норма
0,1-1 кг/м² в зависимост от
хигроскопичността на основата и
дълбочината на заздравяване.
Опаковка
Метални кутии по 10 кг.

Разходна норма
50-250 г/м² в зависимост от
хигроскопичността и порьозността на
основата.
Опаковка
Туби по 5 и 10 кг.

Разходна норма
100-200 г/м² в зависимост от употребата.
Опаковка
25 кг, 10 кг, 5 кг туби и комплекти 12x1 кг.
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Хоризонтална химическа бариера срещу
капилярна покачваща се влага
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Mapestop

Течност за инжектиране, съставена
от концентрирана силиконова микроемулсия за създаване на химическа
бариера срещу покачваща се влага
в зидарии.
Mapestop се използва за създаване на
химическа бариера срещу покачваща се
през капилярните пори на строителните
материали влага. По-конкретно, Mapestop
се използва за поправка на стара или
нова зидария от тухли или камък, които
са строени на влажни места или в близост
до вода, както и на смесена каменнотухлена зидария, бетонна зидария или
газобетон.
Mapestop е концентрирана микроемулсия
без съдържание на разтворители, която
се разтваря с чиста вода на работната
площадка, преди да се използва (1 част
Mapestop към 15-19 части вода).
Благодарение на малките размери на
съдържащите се компоненти (20 до 60
нанометра), Mapestop прониква дълбоко
в мократа зидария и след реакция с
водата образува устойчива и ефективна
непромокаема бариера.
Mapestop трябва да се инжектира във
всяка един отвор гравитачно с помощта
на специални контейнери или помпа с
ниско налягане (максимално налягане:
1 бар) до пълно насищане на зоната на
инжектиране.
Разходна норма
Според абсорбиращите свойства на
зидарията. Ориентировъчно: 8-9 кг/м
разтвор за стена с дебелина от 40 см,
което е равно на 0,4-0,6 кг Mapestop.
Опаковка
Метална кутия с винтова капачка, 1 кг;
Варели от 180 кг.

Mapestop KIT
diffusion

Mapestop KIT Difusion е комплект
за създаване на хоризонтални
химически бариери срещу капилярна
покачваща се влага по метода на
бавна дифузия чрез използването на
Mapestop.
Mapestop KIT Difusion съдържа, съдържа
по осем броя от всеки един от съставните
си компоненти:
- 1,5 л PE HD дифузьор;
- Поцинкована стомана скоба;
- 100 cm PVC маркуч с външен диаметър
Ø 7 mm;
- Инжектор Ø 12 mm;
- 50 см дифузираща тръба с външен
диаметър Ø 11 mm;
- Капачка за дифузираща на тръба.
Във всяка кутия на комплектите се
съдържа и ръководство за употреба на
италиански и английски език с подробно
обяснение за техниката на изпълнение
при създаването на химическата бариера.
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Mapelastic

Mapelastic Smart

Mapelastic
Foundation

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.
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 намокри 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
вмъкне 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.

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.
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 намокри с
вода. Mapelastic Smart може да се нанася
в един изглаждащ слой с дебелина до 2
мм. Когато се полага върху повърхности,
подложени на голямо натоварване или по
които има микропукнатини, е необходимо
да се вмъкне мрежа Mapenet 150 с размер
на отворите 4 х 4,5 мм. За да се подобри
издръжливостта на Mapelastic Smart на
пукнатини се препоръчва да се вмъкне
Mapetex Sel, нетъкана полипропиленова
тъкан с макро отвори. 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.

Двукомпонентен, гъвкав циментов
разтвор за защита от вода на
бетонни и зидани конструкции
подложени на положителен или
отрицателен хидростатичен напор
до 1,5 atm.
Mpaelastic Foundation e подходящ e
за носещи стени, паркинги, помещения
под нивото на терена, 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.

Разходна норма
- приблизително 1,6 кг/м² за мм дебелина, ако
се нанася с четка или валяк;
- приблизително 2,2 кг/м² за мм дебелина, ако
се пръска.

Разходна норма
-п
 риблизително 1,65 кг/м² за мм
дебелина, ако се нанася с валяк;
-п
 риблизително 2,2 кг/м² за мм дебелина,
ако се пръска.

Разходна норма
- 1,7 кг/м² за мм дебелина, ако се нанася
с маламашка;
- 2,2 кг/м² за мм дебелина, ако се пръска.
Опаковка
Комплекти по 32 кг (компонент А торба
24 кг + компонент Б туба 8 кг);
Комплекти по 16 кг (компонент А торба
2*6 кг + компонент Б туба 4 кг).

Опаковка
Комплекти по 30 кг (компонент А торба
20 кг + компонент Б туба 10 кг).

Опаковка
Комплекти по 32 кг (компонент А торба
22 кг + компонент Б туба 10 кг).

EN 1504-2

EN 14891

EN 1504-2

EN 14891

EN 1504-2

EN 14891

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

EN 14891

EN 1504-2 (C)

EN 14891

EN 1504-2 (C)

EN 14891

PI-MC-IR

CMO2P

PI-MC-IR

CMO1P

PI-MC-IR

CMO1P

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ

ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ
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Mapelastic Turbo

Mapelastic Guard

Двукомпонентен, UV устойчив,
бързосъхнещ еластичен циментов
разтвор за хидроизолация на тераси,
балкони (включително и при ниски
температури) и за основи, които не са
напълно сухи.
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 течност, която се
нанася лесно. Тя се полага двуслойно, с
алкало-устойчива 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.

Двукомпонентен, UV устойчив,
гъвкав разтвор на циментова основа
за защита на бетонни конструкции
подложени на значително
натоварване.
Mapelastic Guard се използва като
покритие за защита на бетонните
конструкции от агресивното въздействие
на околната среда, проникването на
въглероден диоксид, противозамръзващи
соли, недостатъчно бетоново покритие
и при контакт с морска вода. Подходящ
е и за конструкции, които са подложени
на малки деформации вследствие
на натоварване. Mapelastic Guard е
двукомпонентен гъвкав светло сив
разтвор, на циментова основа съдържащ
фини селектирани агрегати, специални
добавки и синтетични полимери във водна
дисперсия. Mapelastic Guard премоства
всички микропукнатини, които вече са се
появили по основата. Предлага се 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 намокри с вода.
Mapelastic Guard се нанася в слой с
дебелина до 2 мм.
Когато се полага върху повърхности,
подложени на високо натоварване или
които са с микропукнатини, е необходимо
да се вмъкне мрежа Mapenet 150 с
размер на отворите 4 х 4,5 мм.
Mapelastic Guard изпълнява изискванията
на стандарт EN 1504-2 (PI-MC-IR принципи)
за защита на бетон.

Разходна норма
- приблизително 2.4 кг/м² (за два слоя
продукт с армировка вградена между двата
слоя).
Опаковка
Комплекти по 36 кг (компонент А торба
20 кг + компонент Б туба 16 кг).
Комплекти по 18 кг (компонент А торба
10 кг + компонент Б туба 8 кг).

Planiseal 88

стария Idrosilex Pronto

Осмотичен разтвор на циментова
основа, подходящ за контакт с
питейна вода за хидроизолация на
зидария и бетонни конструкции,
дори и в случай на негативно
налягане до 1 atm.
Planiseal 88 се използва за хидроизолация
на основи, стени, мазета, асансьорни
помещения, басейни, канали и
резервоари, които може да съдържат
и питейна вода. Състои от смес на
циментова основа, селектирани по размер
добавки и специални синтетични смоли.
Planiseal 88 се приготвя, като опаковката
от 25 кг се разбърка с 5,25-5,75 литра
чиста вода според вида на приложението.
Planiseal 88 може да се нанася с четка,
маламашка или чрез машина. Ако се
нанася с четка трябва да се положат 2-3
слоя върху идеално почистена и здрава
основа, предварително намокрена с вода.
Planiseal 88 отговаря на изискванията на
стандарт EN 1504-2 (MC и IR принципи) за
защита на бетон.
Разходна норма
1,5 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Торби от 25 кг (сив и бял).

Разходна норма
- приблизително 1,7 кг/м² за мм дебелина,
ако се нанася с ръчно;
- приблизително 2,2 кг/м² за мм дебелина,
ако се пръска.
Опаковка
Комплекти по 32 кг (компонент А торба
24 кг + компонент Б туба 8 кг).

EN 1504-2
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)
ПРИНЦИПИ

PI-MC-IR
СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-2

EN 1504-2

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 14891
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

EN 14891

CMO1P
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ

EN 1504-2 (C)

EN 1504-2 (C)

ПРИНЦИПИ

PI-MC-IR

MC-IR

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

ПРИНЦИПИ
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Aquaflex Roof

Aquaflex Roof HR

Aquaflex Roof Plus

Готова за употреба, гъвкава течна
мембрана с фибри, за непрекъсната
хидроизолация на открити
повърхности.
Aquaflex Roof се използва за
хидроизолация на плоски покриви,
тераси, балкони, куполи и дъгообразни
покриви. Aquaflex Roof може да се нанася
върху керамични и каменни облицовки,
замазки на циментова основа и замазки
със специални свързващи вещества
(Topcem и Topcem Pronto), бетон,
битумни обшивки и дърво.
Aquaflex Roof е готов за употреба,
цветен хидроизолационен продукт за
външни приложения, който се състои от
синтетични смоли, разтворени във вода
и когато изсъхне образува непрекъсната,
гъвкава и непромокаема мембрана.
Aquaflex Roof е устойчив на всякакви
атмосферни условия и UV-лъчи и
гарантира дълготрайна защита на
основата. Aquaflex Roof се нанася
лесно с валяк с дълъг косъм, четка или
машина за безвъздушно пръскане върху
хоризонтални, наклонени и вертикални
повърхности, като се полагат два
кръстосани слоя с дебелина на слой около
0,4 до 0,5 мм. След като изсъхне Aquaflex
Roof образува здраво и гъвкаво покритие,
подходящо дори за инцидентен трафик.
Aquaflex Roof изпълнява изискванията на
стандарт EN 1504-2 (PI- MC-IR принципи)
за защита на бетон.

Готова за употреба, течна
мембрана с фибри, във водна
емулсия, с висока отразителна
способност и топлинна емисия, със
слънцеотразителен индекс (SRI) 105.
Aquaflex Roof HR се използва за
хидроизолация, UV-защита и защита
от загряване на съществуващи
хидроизолации от битумни или полимерни
мембрани, защита и хидроизолация на
бетонни повърхности и замазки със
специални свързващи вещества (Topcem
и Topcem Pronto). Aquaflex Roof HR е
готов за употреба, бял хидроизолационен
продукт за външни приложения, с фибри
във водна емулсия, висока отразителна
способност и топлинна емисия. Продуктът
е със слънцеотразителен индекс (SRI)
105 и се състои от синтетични смоли,
разтворени във вода и когато изсъхне
образува непрекъсната, гъвкава и
непромокаема мембрана.
Aquaflex Roof HR е устойчив на всякакви
атмосферни условия и UV-лъчи и
гарантира дълготрайна защита на
основата. Aquaflex Roof HR се нанася
лесно с валяк с дълъг косъм, четка или
машина за безвъздушно пръскане върху
хоризонтални, наклонени и вертикални
повърхности. Полагат се два кръстосани
слоя с дебелина на слой около 0,4 до 0,5
мм. След като изсъхне Aquaflex Roof HR
образува здраво и гъвкаво покритие,
подходящо дори за инцидентен трафик.
Aquaflex Roof HR изпълнява изискванията
на стандарт EN 1504-2 (PI-MC-IR
принципи) за защита на бетон.

Готова за употреба, силно
еластична, бързосъхнеща течна
мембрана с висока отразителна
способност и топлинна емисия, със
слънцеотразителен индекс (SRI) 107,
за непрекъсната хидроизолация на
открити повърхности.
Aquaflex Roof Plus се използва за
хидроизолация на плоски покриви,
тераси, балкони, куполи и дъгообразни
покриви. Aquaflex Roof Plus може да
се нанася върху керамични и каменни
облицовки, замазки на циментова основа
и замазки със специални свързващи
вещества (Topcem и Topcem Pronto),
бетон, битумни обшивки и метални
повърхности. Aquaflex Roof Plus е готов
за употреба, бял и в цветове (сив и
керемиден) хидроизолационен продукт
за външно приложение, който се състои
от синтетични смоли, разтворени във
вода. Когато изсъхне продуктът образува
непрекъсната, гъвкава и непромокаема
мембрана. Aquaflex Roof Plus е устойчив
на всякакви атмосферни условия,
UV-лъчи и гарантира дълготрайна защита
на основата. Aquaflex Roof Plus се нанася
лесно с валяк с дълъг косъм, четка или
машина за безвъздушно пръскане върху
хоризонтални, наклонени и вертикални
повърхности. Основата се грундира с
Aquaflex Roof Plus разреден с 10% вода,
след което се полагат два кръстосани
слоя. Aquaflex Roof Plus образува здраво
и еластично покритие, което трябва да е с
минимална дебелина 1 мм сух слой.
Aquaflex Roof Plus изпълнява
изискванията на стандарт EN 1504-2 (PIMC-IR принципи) за защита на бетон.

Разходна норма
2 кг/м² като хидроизолационен слой;
0,9 кг/м2 за два слоя върху битумни
мембрани;
0,5 кг/м2 за два слоя върху гладки
мембрани.
Опаковка
Кофа 20 кг;
Кофа 5 кг.

Разходна норма
2 кг/м² като хидроизолационен слой.
0,9 кг/м2 за два слоя върху битумни
мембрани;
0,5 кг/м2 за два слоя върху гладки
мембрани.
Опаковка
Кофа 20 кг.

Разходна норма
2 кг/м² като хидроизолационен слой;
0,9 кг/м2 за два слоя върху битумни
мембрани.
Опаковка
Кофа 20 кг;
Кофа 5 кг.

EN 1504-2

EN 1504-2

EN 1504-2

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

EN 1504-2 (C)

EN 1504-2 (H)

ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ

PI-MC-IR

PI-MC-IR

PI-MC-IR

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН
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Plastimul

Plastimul 1K Classic

Plastimul 1K Super
Plus

Битумна хидроизолационна емулсия
за обща употреба.
Plastimul се използва за хидроизолация
на хоризонтални и вертикални бетонови
конструкции (основи, подпорни стени и
др.) и под замазки. Plastimul представлява
пастообразна смес без разтворители,
състояща се от подбрани битуми във
водна емулсия, специални финозърнести
инертни материали и добавки.
Преди полагане на Plastimul основата
се грундира с Plastimul разреден с
приблизително 45-50% вода или с
Plastimul C разреден 1:10 с вода.
Продуктът се полага чрез гладка или
назъбена маламашка или чрез пръскане.
За получаване на хидроизолационен
слой, трябва да се нанесат няколко
слоя Plastimul до достигане на
желаната дебелина. След окончателното
си изсъхване Plastimul образува
водонепроницаемо пластично покритие,
което е устойчиво на повторно емулгиране
след продължително потапяне във вода,
дори и такава с леко кисели или алкални
характеристики. Продуктът е устойчив на
въздействието на агресивните вещества,
които нормално се съдържат в почвата.
Plastimul отговаря на изискванията
на стандарт EN 15814-дебелослойни
битумно-полимерни покрития за
хидроизолация, като съгласно него е
класифициран като W1-CB1-C1-R2. Да
се има в предвид, че за да се постигнат
нивата на работни характеристики
в съответствие със стандарт EN
15814 (вижте данните за крайните
работни характеристики в техническия
информационен лист), трябва да са
положени минимум два слоя от продукта,
с крайна суха дебелина поне 3 мм.

Еднокомпонентно, полимерномодифицирано, съдържащо
полистирол покритие от битумна
емулсия (PMB) за хидроизалация на
строителни елементи, които са в
контакт с почвата.
Plastimul 1K Classic е подходящ за
хидроизолиране на хоризонтални и
вертикални бетонни и тухлени повърхности,
подложени на високо натоварване.
Plastimul 1K Classic е еднокомпонентна,
готова за употреба, пастообразна, гъвкава,
премостваща пукнатини, с полистиролен
пълнеж, синтетично модифицирана
битумна емулсия. Plastimul 1K Classic
е тиксотропен и може да се полага с
маламашка или чрез пръскане върху
вертикални повърхности като безшевна
хидроизолация с голяма стабилност
и устойчивост. продуктът е гъвкав и
премостващ пукнатини.
Plastimul 1K Classic е устойчив на
стареене, прилепва добре както върху
сухи, така и върху леко влажни основи.
Преди полагането на Plastimul 1K
Classic основата се грундира с грундове
на битумна основа като Plastimul
Primer или концентрираната битумна
емулсия Plastimul C (разредена с вода в
съотношение до 1:10).
Plastimul 1K Classic отговаря
на изискванията на стандарт EN
15814-дебелослойни битумно-полимерни
покрития за хидроизолация, като
съгласно него е класифициран като
W2А-CB2-C2А-R2. Да се има в предвид,
че за да се постигнат нивата на работни
характеристики в съответствие със
стандарт EN 15814 (вижте данните за
крайните работни характеристики в
техническия информационен лист), трябва
да са положени минимум два слоя от
продукта, с крайна суха дебелина поне 3
мм.

Еднокомпонентна, бързосъхнеща,
изключително гъвкава,
хидроизолираща, битумна емулсия
без разтворители, с минимално
свиване и висока производителност,
съдържаща полистиролови сфери и
гумени гранули.
Plastimul 1K Super Plus се използва
за хидроизолиране на хоризонтални
и вертикални бетонни и тухлени
повърхности, подложени на високо
динамично натоварване. Plastimul 1K
Super Plus е еднокомпонентна готова за
употреба, без разтворители, без мирис,
екологично чистa, лесна за работа битумна
емулсия за хидроизолация, устойчива на
въздействието на агресивните вещества,
които нормално се съдържат в почвата.
Продуктът се полага чрез гладка или
назъбена маламашка или чрез пръскане
с перисталтична помпа, като преди това
основата се грундира с Plastimul Primer
или Plastimul C. След изсъхване, образува
изключително гъвкав хидроизолационен
слой. Plastimul 1K Super Plus може да
се използва също за точково лепене на
изолационни плоскости, за защита по
периметъра на хидроизолационния слой.
Plastimul 1K Super Plus отговаря на
изискванията на стандарт EN 15814
- дебелослойни битумно-полимерни
покрития за хидроизолация, като
съгласно него е класифициран като
W2A-CB2-C2A-R3. Да се има в предвид,
че за да се постигнат нивата на работни
характеристики в съответствие със
стандарт EN 15814 (вижте данните за
крайните работни характеристики в
техническия информационен лист), трябва
да са положени минимум два слоя от
продукта, с крайна суха дебелина поне
3 мм.

Разходна норма
Около 1,7 кг/м² за всеки мм дебелина сух
слой от продукта.

Разходна норма
Около 0,87 кг/м² за всеки мм дебелина сух
слой от продукта.

Опаковка
Кофи от 30 и 12 кг.

Опаковка
Кофи от 30 л (19,5 кг).

Разходна норма
Около 1,7 кг/м² за всеки мм дебелина сух
слой от продукта;
0,8 кг/м2 за мм дебелина сух продукт, в
зависимост от вида на основата.
Опаковка
Кутии от 7,8 и 19,5 кг.

MAPEI GmbH

Werk Weferlingen
Plastimul 1K
Super Plus

Bitumendickbeschichtung
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EN 15814

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 15814

EN 15814

W1-CB1
C1-R2

W2A-CB2
C2A-R2

ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАНО
БИТУМНО ПЛЪТНО ПОКРИТИЕ
ЗА ХИДРОИЗОЛИРАНЕ

ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАНО
БИТУМНО ПЛЪТНО ПОКРИТИЕ
ЗА ХИДРОИЗОЛИРАНЕ

M

EN 15814
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 15814

W2A-CB2
C2A-R3
ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАНО
БИТУМНО ПЛЪТНО ПОКРИТИЕ
ЗА ХИДРОИЗОЛИРАНЕ
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Plastimul 2K Plus

Двукомпонентна, бързосъхнеща,
изключително гъвкава, битумна,
хидроизолираща емулсия без
разтворители и с незначително
свиване, съдържаща целулозни
фибри.
Plastimul 2K Plus се използва за
хидроизолиране на хоризонтални и
вертикални бетонни и тухлени повърхности
при ниски температури или високо ниво на
влага, както и върху гладки повърхности.
Plastimul 2K Plus е двукомпонентна,
битумна емулсия, подсилена с фибри
и с добавени синтетични материали.
Продуктът се полага чрез гладка или
назъбена маламашка или чрез пръскане
с перисталтична помпа, като преди
това основата се грундира с Plastimul
Primer или Plastimul C. Plastimul 2K Plus
изсъхва много бързо, благодарение на
хидравличната спойка с материала за
запълване, който се съдържа в продукта.
Образува се изключително гъвкав
хидроизолиращ слой. Plastimul 2K Plus е
без разтворители, без мирис, екологично
чист, лесен за работа, има нисък вискозитет
и е устойчив на въздействието на
агресивните вещества, които нормално се
съдържат в почвата. Plastimul 2K Plus може
да се използва също за точково лепене
на изолационни плоскости, за защита по
периметъра на хидроизолационния слой.
Plastimul 2K Plus отговаря на изискванията
на стандарт EN 15814-дебелослойни
битумно-полимерни покрития за
хидроизолация, като съгласно него е
класифициран като W2A-CB2-C2A-R3. Да се
има в предвид, че за да се постигнат нивата
на работни характеристики в съответствие
със стандарт EN 15814 (вижте данните
за крайните работни характеристики в
техническия информационен лист), трябва
да са положени минимум два слоя от
продукта, с крайна суха дебелина поне 3
мм.
Разходна норма
1,5 кг/м² за всеки мм дебелина сух слой от
продукта.
Опаковка
Комплекти по 30 кг.

Plastimul 2K
Reactive

Plastimul 2K Super

Двукомпонентна, без разтворители,
екологична битумна хидроизолационна
емулсия с висока еластичност,
бързосвързваща за полагане чрез помпа
за безвъздушно пръскане.
Plastimul 2K Reactive се използва основно
за хидроизолиране на подземни конструкции
(фундаменти, подпорни стени), закрити
хоризонтални и вертикални повърхности и
за предотвратяване на проникване на вода
дори и такава с високо налягане. Приложим е
върху всякакъв вид бетон, порьозни циментови
повърхности, варовик, пемза, зидарии от леки и
бетонови тухли, мазилки и замазки.
Plastimul 2K Reactive е двукомпонентна,
без разтворители, високо еластична,
бързосъхнеща, екологична и незабавно
действаща битумна хидроизолационна емулсия.
Plastimul 2K Reactive се полага чрез такъв
тип машини за безвъздушно впръскване при
които двата компонента са отделени до тяхното
впръскване през дюзата. След смесването на
компонентите те реагират и образуват високо
еластична и безшевна мембрана, която става
водонепропусклива веднага след нейното
полагане. Основата трябва да бъде чиста, суха,
здрава и предварително грундирана с Plastimul
Primer SB. Plastimul 2K Reactive е с висока
способност за премостване на пукнатини,
високо производителен, голяма степен на
удължаване >1500%, незабавно устойчив
на дъжд и е устойчив на въздействието на
агресивните вещества, които нормално се
съдържат в почвата. Plastimul 2K Reactive
отговаря на изискванията на стандарт EN
15814-дебелослойни битумно-полимерни
покрития за хидроизолация, като съгласно него
е класифициран като W2B-CB2-C2B-R3. Да се
има в предвид, че за да се постигнат нивата на
работни характеристики в съответствие със
стандарт EN 15814 (вижте данните за крайните
работни характеристики в техническия
информационен лист), трябва да
са положени минимум два слоя от
продукта, с крайна суха дебелина
поне 3 мм.
Разходна норма
1,3 кг/м² за всеки мм дебелина сух
слой от продукта.
Опаковка
Компонент А - 30 кг кофа и
1000 кг контейнер;
Компонент Б - 25 кг туба.

EN 15814
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 15814

W2B-CB2
C2B-R3

Опаковка
Комплекти по 21,7 кг.

Bitumendickbeschichtung

W2A-CB2
C2A-R2

P-DD 4042/2/2007 F

ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАНО
БИТУМНО ПЛЪТНО ПОКРИТИЕ
ЗА ХИДРОИЗОЛИРАНЕ

Plastimul 2K Plus

EN 15814

W2A-CB2
C2A-R3
ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАНО
БИТУМНО ПЛЪТНО ПОКРИТИЕ
ЗА ХИДРОИЗОЛИРАНЕ

EN 15814
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 15814

Werk Weferlingen

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

Разходна норма
0,8 кг/м² за всеки мм дебелина
сух слой от продукта.

ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАНО
БИТУМНО ПЛЪТНО ПОКРИТИЕ
ЗА ХИДРОИЗОЛИРАНЕ

MAPEI GmbH

EN 15814

Двукомпонентна, бързосъхнеща,
изключително гъвкава, битумна,
хидроизолираща емулсия без
разтворители и с незначително
свиване, съдържаща полистиролови
сфери.
Plastimul 2K Super се използва за
хидроизолиране на хоризонтални и
вертикални бетонни и тухлени повърхности,
подложени на високо динамично
натоварване и когато хидроизолационния
продукт се полага при ниски температури
или високо ниво на влага. Plastimul 2K
Super е двукомпонентна, без разтворители,
без мирис, екологично чиста, лесна за
работа битумна емулсия. Има нисък
вискозитет и е устойчива на въздействието
на агресивните вещества, които нормално
се съдържат в почвата. Plastimul 2K Super
е сертифициран като пасивна бариера
за газ Радон. Продуктът се полага чрез
гладка или назъбена маламашка или
чрез пръскане с перисталтична помпа,
като преди това основата се грундира с
Plastimul Primer или Plastimul C. След
изсъхване, образува изключително гъвкав
хидроизолационен слой. Plastimul 2K
Super изсъхва много бързо, благодарение
на хидравличната спойка с материала за
запълване, който се съдържа в продукта.
Образува се изключително гъвкав
хидроизолиращ слой.
Plastimul 2K Super отговаря на
изискванията на стандарт EN 15814
- дебелослойни битумно - полимерни
покрития за хидроизолация, като
съгласно него е класифициран като
W2A-CB2-C2A-R2. Да се има в предвид,
че за да се постигнат нивата на работни
характеристики в съответствие със
стандарт EN 15814 (вижте данните за
крайните работни характеристики в
техническия информационен лист), трябва
да са положени минимум два слоя от
продукта, с крайна суха дебелина поне
3 мм.

KIWA MPA
Bautest GmbH

MAPEI GmbH

Werk Weferlingen
Plastimul 2K Reactive

Bitumendickbeschichtung

P-22-MPA
NRW-9302
KIWA MPA
Bautest GmbH
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Plastimul Primer

Plastimul C

Purtop 400 M

Битумен грунд без разтворители за
третиране на основи преди нанасяне
на хидроизолационни продукти от
серия Plastimul.
Plastimul Primer се използва като
грунд за подобряване и изравняване на
прилепващите свойства на основата,
върху която ще се полага хидроизолиращ
продукт от серията Plastimul.
Plastimul Primer е водна емулсия на
висококачествен, нисковискозен битум и
не съдържа никакви разтворители.
Plastimul Primer може да се нанася върху
бетон, здрави тухли и плочки с четка или
валяк, както върху сухи, така и върху леко
навлажнени основи.

Концетрирана битумна емулсия
без разтворители за третиране
на основи преди нанасяне на
хидроизолационни продукти от
серия Plastimul.
Plastimul C се използва като грунд
за подобряване и изравняване на
прилепващите свойства на основата,
върху която ще се полага хидроизолиращ
продукт от серията Plastimul.
Plastimul C е концетрирана
еднокомпонентна битумна емулсия без
разтворитрели, която преди полагане се
разрежда с вода в съотношение 1:10.
Полага се с валяк или с четка.
Plastimul C е устойчив на въздействието
на агресивните вещества, които нормално
се съдържат в почвата.

Двукомпонентна, без разтворители
хибридна полиурейна мембрана
за машинно полагане за
хидроизолиране на плоски покриви
и мостови конструкции.
Purtop 400 M притежава висока якост на
разкъсване, изключителна гъвкавост и
химическа устойчивост и се използва като
хидроизолационна мембрана за големи
плоски покриви и мостови конструкции.
В същото време, благодарение на
специалните си качества тя е приложима
както за нови така и за стари конструкции.
Purtop 400 M трябва да се полага
машинно в слой с дебелина мин. 2мм,
и благодарение на краткия си срок на
реакция може да бъде положен и по
вертикални повърхности. Purtop 400 M е
приложима върху различни видове основи
като циментови замазки, метал, битумни
мембрани, дървени и OSB плоскости.
Подготовката за полагане върху всяка
една от видовете основи изисква и
използване на съответния грунд за
конкретната основа (справка техническа
карта на продукта:www.mapei.bg).
Purtop 400 M отговаря на изискванията на
стандарт EN 1504-2 покритие (C) според
принципите PI, MC, PR, RC и IR (“Системи
за защита на бетонни повърхности”).

Разходна норма
200-300 г/м² в зависимост от вида и
хигроскопичността на основата.
Опаковка
Кутии по 30 кг.

Разходна норма
100-200 г/м² в зависимост от вида и
хигроскопичността на основата.
Опаковка
Кофа 5 кг.

Разходна норма
Около 2.2 кг/м² за всеки 2 мм слой от
продукта.
Опаковка
Компонент А - 210 кг варел.
Компонент Б - 225 кг варел.

EN 1504-2
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ПРИНЦИПИ

PI-MC-PR-RC-IR
СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН
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Purtop 600

Purtop 1000

Purtop HA

Двукомпонентна, хибридна полиурейна
хидроизолационна мембрана, без
разтворители, която се полага чрез
пръскане с двойно-смесителен
компресор с високо налягане, за
хидроизолиране на нови и стари сгради.
Purtop 600 се използва за полагане върху
хоризонтални и наклонени повърхности,
които не са обект на интензивен трафик в
обществени и промишлени сгради. Освен
това, благодарение на своите специални
характеристики, Purtop 600 е подходящ за
хидроизолация както на нови, така и на стари
конструкции. Purtop 600 е хидроизолационна
мембрана, която се използва в покривната
система Purtop за покривни покрития (като
например тези, които предлагат достъп за
пешеходци, такива с обратни наклони и
покривни градини). Purtop 600 има неутрален
цвят и се полага с помощта на промишлен
клас компресор работещ с високо налягане,
с контрол на дебита и температурата, като за
предпочитане е да бъде и със самопочистващ
се пистолет. Purtop 600 трябва да се полага
на слоеве с дебелина най-малко 2 мм, като
свойството му за бърза реакция означава,
че може да се полага и върху вертикални
повърхности. Purtop 600 притежава отлична
адхезия и може да се полага върху широк
диапазон от повърхности (бетон, циментови
замазки, мозайка, порцелан, клинкерни
плочи, гладки битумни мембрани или такива с
шистова посипка, метали, и др.) като образува
непрекъсната здрава и гъвкава мембрана.
Подготовката за полагане върху всяка една
от видовете основи изисква и използване
на съответния грунд за конкретната основа
(справка техническа карта на продукта:
www.mapei.bg). Purtop 600 отговаря на
изискванията на стандарт EN 1504-2 покритие
(C) според принципите PI, MC, PR, RC и IR
(“Системи за защита на бетонни повърхности”).

Двукомпонентна, чиста полиурейна
хидроизолационна мембрана
полагана чрез пръскане с помпа
под високо налягане за изработка
на хидроизолационни покрития
на хидротехнически съоръжения,
покриви и мостови конструкции.
Purtrop 1000 притежава висока химическа
устойчивост, изключителна еластичност
и якост на скъсване и е подходяща
за хидроизолиране на резервоари за
съхранение, сутерени и хидротехнически
съоръжения, където като цяло се изисква
високо качество на хидроизолационната
мембрана. Приложима е както за нови
така и за съществуващи съоръжения,
Purtop 1000 трябва да се полага на
слоеве с дебелина най-малко 2 мм, като
свойството му за бърза реакция означава,
че може да се полага и върху вертикални
повърхности. Purtop 1000 притежава
отлична адхезия и може да се полага
върху широк диапазон от повърхности
(бетон, циментови замазки, мозайка,
гладки битумни мембрани или такива
с шистова посипка, метали, дървени
и OSB плоскости и др.) като образува
непрекъсната здрава и гъвкава мембрана.
Подготовката за полагане върху всяка
една от видовете основи изисква и
използване на съответния грунд за
конкретната основа (справка техническа
карта на продукта: www.mapei.bg).
Purtop 1000 отговаря на изискванията на
стандарт EN 1504-2 покритие (C) според
принципите PI, MC, PR, RC и IR (“Системи
за защита на бетонни повърхности”).

Двукомпонентна хидроизолационна
мембрана от полиуреа за ръчно
полагане.
Purtop HA е подходящ за реализиране
на хидроизолационни мембрани
върху малки до средно големи тераси,
плоски покриви и за саниране на
повърхности, хидроизолирани с хибридна
полиуреа и/ или чисто полиурейни
мембрани, благодарение на своята
отлична химическа устойчивост,
висока еластичност и висока якост на
разкъсване.
Purtop HA е двукомпонентна смес
на базата на полиурейна смола без
разтворители със сив цвят, полага се
ръчно и предлага продължителност на
време за работа след смесване от 20
минути при +23°C. Purtop HA се полага
на слоеве с дебелина поне 2 мм. Purtop
HA се доставя в предварително дозирани
комплекти (компонент A + компонент Б),
осигуряващи правилно съотношение на
смесване между двата компонента.
Purtop HA притежава отлична адхезия и
може да се полага върху широк диапазон
от повърхности (бетон, циментови
замазки, метали, продукти от гамата
Purtop и др.) като образува непрекъсната
здрава и гъвкава мембрана. Подготовката
за полагане върху всяка една от
видовете основи изисква и използване на
съответния грунд за конкретната основа
(справка техническа карта на продукта:
www.mapei.bg).

Разходна норма
Около 2,2кг/м² за всеки 2 мм слой от продукта.
Опаковка
Компонент А - 210 кг варел.
Компонент Б - 220 кг варел.

Разходна норма
Около 2,2 кг/м² за всеки 2 мм слой от
продукта.
Опаковка
Компонент А - 220 кг варел.
Компонент Б - 225 кг варел.

EN 1504-2

EN 1504-2

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ

PI-MC-PR-RC-IR

PI-MC-PR-RC-IR

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

Разходна норма
Около 2,6 кг/м² за всеки 2 мм слой от
продукта.
Опаковка
Компонент А - 10 кг кофа.
Компонент Б - 10,7 кг кофа.
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Mapeproof

Mapeproof LW

Mapeproof Swell

Хидроизолиращо бентонитово
платно за вертикални и
хоризонтални повърхности в
подземни конструкции.
Mapeproof се използва за хидроизолация
на хоризонтални и вертикални бетонни
конструкции под нивото на терена, като
фундаменти, подпорни стени, сутеренни
стени, подземни паркинги, мазета, плувни
басейни и подлези.
Mapeproof се състои от два геотекстила
с иглонабивен полипропилен, с горен
слой от нетъкана тъкан и долен слой от
тъкана тъкан, които обгръщат от двете
страни еднороден слой от микронизиран
естествен натриев бентонит. При
процесът на производство на иглонабивка
се използват хиляди специални извити
като кукички игли. Те притискат част от
фибрите на горния слой нетъкан текстил,
така че да преминават през средния слой
от бентонит (5,1 кг/м²) и ги закрепват
към тъкания геотекстил на долният
поддържащ слой в листовете, даже когато
е мокър или е закрепен към вертикални
повърхности.
Свойствата на Mapeproof са такива,
че при контакт с вода или влажност от
почвата формира непромокаем гел.

Хидроизолиращо бентонитово
платно за вертикални и
хоризонтални повърхности в
подземни конструкции с максимален
воден стълб от 5 м.
Mapeproof LW се използва за
хидроизолация на хоризонтални и
вертикални бетонни конструкции в
подземни участъци, като подземни
основи, подпорни стени, сутеренни
стени, подземни паркинги, мазета, плувни
басейни и подлези. Mapeproof LW се
състои от два геотекстила с иглонабивен
полипропилен, с горен слой от нетъкана
тъкан и долен слой от тъкана тъкан, които
обгръщат от двете страни еднороден
слой от микронизиран естествен натриев
бентонит. При процесът на производство
на иглонабивка се използват хиляди
специални извити като кукички игли. Те
притискат част от фибрите на горния слой
нетъкан текстил, така че да преминават
през средния слой от бентонит (4,1 кг/м²)
и ги закрепват към тъкания геотекстил
на долният поддържащ слой в листовете,
даже когато е мокър или е закрепен към
вертикални повърхности. Свойствата на
Mapeproof LW са такива, че при контакт
с вода или влажност от почвата формира
непромокаем гел.

Еднокомпонентна, водонабъбваща,
хидрофилна паста за уплътняване,
доставяна в туби, която се нанася с
екструзионен пистолет.
Mapeproof Swell е специално разработен
да оформи гъвкаво и хидроизолационно
уплътнение в пукнатини на
стоманобетонни конструкции или
в предварително подготвени
стоманобетонни елементи.
Mapeproof Swell може да бъде полаган
върху влажни и неравни повърхности,
да се използва в голям температурен
диапазон и при всякакъв вид
инфилтрираща се вода.
При контакт с вода увеличава значително
обема си и ако е добре ограничен е
в състояние да издържи значително
хидростатично налягане. Mapeproof Swell
прилепва отлично и към леко влажни
повърхности, когато са чисти и здрави.

Опаковка:
- ролки с размери 1,1 х 5 м;
- ролки с размери 2,5 х 22,5 м;
- ролки с размери 5 м х 40 м.

Опаковка:
- ролки с размери 2,5 х 22,5 м;
- ролки с размери 5 м х 40 м.

EN 13361
EN 13362
EN 13491

EN 13361
EN 13362
EN 13491

Разходна норма
Всяка туба образува около 3 метра
Mapeproof Swell.
Опаковка
Кутии с 6 туби по 320 мл.

Хидроизолация
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Resfoam 1KM

Foamjet F

Foamjet T

Tечна, еднокомпонентна,
полиуретанова смола за
инжектиране с регулируем
реакционен период, за
хидроизолация на конструкции,
основи и скали, подложени на
интензивно водопросмукване
Resfoam 1 KM е еднокомпонентна
полиуретанова смола без съдържание на
халогени, която реагира в присъствие на
вода, като образува пяна.
Resfoam 1 KM се смесва с 1-5%
ускорител Resfoam 1 KM AKS.
Благодарение на високата си течливост,
Resfoam 1 KM прониква в пукнатини
с ширина няколкостотин микрона и ги
уплътнява срещу проникване на вода.
След реакцията, която става след 40-80
сек. в зависимост от температурата и
количеството на ускорителя, Resfoam 1
KM става полутвърда и непромокаема.
Resfoam 1 KM отговаря на минималните
изисквания на стандарт EN 1504-5
(„Инжектиране на бетон”).

Течна, бързостягаща, двукомпонентна
полиуретанова смола за
инжектиране, предназначена
за консолидиране и защита на
структурни елементи, обект на слабо
проникване на вода.
Foamjet F се използва за консолидиране
на скали, почви и за защита на напукан
бетон и зидария; на конструкции от
типа на тунели, шахти, бентове, канали,
преградни стени или влажни подове.
Foamjet F е двукомпонентна смола
без халогени, която се нанася със
специална машина, смесваща компонент
A и компонент Б точно 1:1 по обем.
Благодарение на високата си течливост,
Foamjet F, освен че прониква в пукнатини,
широки няколкостотин микрона и
уплътнява пукнатините, дори ако са обект
на проникване на вода. След стягането
си, което е между 40 и 70 секунди,
Foamjet F е идеално водонепромокаем и
осигурява ефективното консолидиране на
конструкцията.

Разходна норма
Около 1 кг смес (0,9 кг смола плюс 0,1 кг
ускорител) за 50 л кухина, която се
запълва чрез свободно разширение.

Разходна норма
При отсъствие на вода, около 1,1 кг/дм³
според обема на пукнатините;
При присъствие на вода, около 0,3 кг/дм³
според обема на пукнатините.

Bързостягаща, двукомпонентна,
полиуретанова смола за
инжектиране с висок вискозитет,
предназначена за консолидиране
и хидроизолиране на конструкции,
обект на проникване на вода с
високо налягане.
Foamjet T се използва за консолидиране
и хидроизолиране на скали, напукани
бетонни и зидани конструкции от типа
на тунели, шахти, бентове, канали,
преградни стени или влажни подове,
обект на значително проникване на
вода. Foamjet T е двукомпонентна
смола без халогени, която се нанася със
специална машина, смесваща компонент
A и компонент Б точно 1:1 по обем.
Благодарение на високата си течливост,
Foamjet T прониква в пукнатини широки
дори няколкостотин микрона и уплътнява
пукнатините, дори ако са обект на
проникване на вода. След стягането си,
Foamjet T е идеално водонепропусклив и
осигурява ефективното консолидиране на
третираната конструкция.

Опаковка
10 кг туба.
Resfoam 1 KM AKS: 1 кг туба.

Опаковка
Компонент А - 20 кг туба.
Компонент Б - 23 кг туба.

Разходна норма
Зависи от свободния обем на кухината,
която трябва да се запълни, степента на
експандиране и наличието на вода.
Опаковка
Компонент А - 20 кг туба.
Компонент Б - 24 кг туба.

EN 1504-5
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Foamjet 260 LV

Lamposilex

Mapetex Sel

Двукомпонентна, еластична,
полиуретанова смола с нисък
вискозитет за инжектиране и
хидроизолация.
Foamjet 260 LV е двукомпонентна,
еластична, полиуретанова смола с
нисък вискозитет, която се използва за
инжектиране и хидроизолация. Foamjet
260 LV се превръща в гъвкава материя
със затворена, еластична и устойчива
микроклетъчна структура. Благодарение
на ниския си вискозитет Foamjet 260 LV
предлага отлична способност за
проникване в малки пукнатини и кухини.
Инжектирането на Foamjet 260 LV се
осъществява чрез машини и оборудване,
които обикновено се използват за
инжектиране. Двата компонента на
Foamjet 260 LV трябва да се смесят в
обемно отношение 1:1 в чист и сух съд,
чрез подходящ смесител (например
бормашина с витло за смесване).
Реакцията може да бъде ускорена с
добавяне на ускорител Foamjet 260 LV
AKS.

Супер бързостягаща и изсъхваща
хидравлична спойка за спиране на
течове.
Lamposilex се използва за запушване
на всякакви течове на вода, дори под
налягане, в мазета, тунели, метра, и
др., и за запечатване на връзките на
бетонни хидросъоръжения от типа на
канали и резервоари. Lamposilex е готов
за употреба прахообразен спойващ
материал, който се състои от високо
якостни цименти и специални добавки.
След смесване с вода, Lamposilex
образува пластична паста, която стяга
за около 2 минути. 1 кг Lamposilex се
изсипва в кофа, съдържаща 280 грама
вода, разбърквайки интензивно с ръчна
мистрия, до получаване на хомогенна
паста. Ако се мери по обем отношението е
2,5 части Lamposilex към 1 част вода.
Lamposilex се нанася веднага на ръка,
като носите предпазни ръкавици.
Положения разтвор трябва да се
поддържа влажен в рамките на първите
15-20 минути.

Нетъкана полипропиленова тъкан
с макроотвори за усилване на
хидроизолационни мембрани.
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.

Разходна норма
Зависи от обема за запълване и
структурата на материала, в който се
инжектира.

Разходна норма
1,8 кг/дм³ запълвана кухина.

Опаковка
Компонент А - 20 кг туба;
Компонент Б - 24 кг туба;
Foamjet 260 LV AKS: 1кг туба.

EN 1504-5

Опаковка
Кутии от 5 кг.

Опаковка:
Ролки 25 м x 1 м.
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Mapetex 50

Mapenet 150

Нетъкана полипропиленова тъкан
с тегло 50 г/м² за усилване на
хидроизолационни мембрани.
Mapetex Sel е предназначена за
използване съвместно с Aquaflex Roof,
Aquaflex Roof HR и Aquaflex Roof Plus
- готови за употреба, течни и еластични
хидроизолации за външна употреба.
Mapetex 50 e нетъкана полипропиленова
тъкан с тегло 50 г/м², оцветена в черно,
състояща се от единични топлинно
споени нишки, което гарантира нейната
хомегенност. Mapetex 50 се препоръчва
за повишаване якостите на Aquaflex
Roof, Aquaflex Roof HR и Aquaflex Roof
Plus - здравина, устойчивост на удари,
удължаване и способност за премостване
на пукнатини.

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

Опаковка:
Ролки 25 м x 1 м.
Ролки 25 м x 0,2 м.

Технически характеристики:
Размер на бримката 4x5 мм.
Цвят - син с тегло: 150 г/м².
Опаковка
Ролки с дължина 50 м и височина 1,1 м.
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Antipluviol

Antipluviol W

Antipluviol S

Безцветен, водоотблъскващ
импрегнатор на основата на
силиконови съединения във воден
разтвор.
Antipluviol се използва за защита на
хигроскопични вертикални или наклонени
повърхности като бетон, мазилки на
циментова основа, декоративни тухли и
естествен камък от дъжд. Обработването
на повърхността трябва да се извършва
като Antipluviol се нанесе в един слой с
четка или чрез пръскане с ръчна помпа с
ниско налягане върху чиста и суха основа.
Antipluviol прониква дълбоко в порите и
реагира с естествената влага в материала
като формира водоотблъскващ слой.
Antipluviol не е подходящ за полагане
върху хоризонтални повърхности и на
места, където има застояла вода или вода
под налягане.

Безцветен, водоотблъскващ
импрегнатор на основата на силан и
силоксан във водна емулсия.
Antipluviol W е бяла течност на основата
на силан и силоксан във водна емулсия,
която се характеризира със способността
да прониква във всякакви хигроскопични
материали от минерален произход,
използвани в строителството като ги
прави водоотблъскващи. Antipluviol W
прониква дълбоко и реагира с
естествената влажност, която съществува
в основата като образува хидрофобен,
водоотблъскващ слой вътре в порите
и капилярите. Antipluviol W създава
ефективна бариера срещу агресивните
вещества, които се съдържат в
атмосферата и които проникват в
материала чрез дъждовната вода.
Antipluviol W също така подобрява
ефекта на самопочистване на фасадата
и намалява възможността за развитие на
мъхове и плесен по материала.
Antipluviol W не създава тънък слой по
повърхността. Затова пропускливостта
на материала на водни пари не се
променя и външният вид на повърхността
остава същия. Antipluviol W има отлична
устойчивост на алкали и UV лъчи и
задържа водоотблъскващите си свойства
за дълъг период от време.

Безцветен, водоотблъскващ
импрегнатор на основата на
силоксан в разтворител.
Antipluviol S се използва за защита на
вертикални и наклонени повърхности
(фасади) от бетон, мазилки на циментова
основа, тухли и естествен камък от
въздействието на дъждовната вода без да
променят външния им вид. Antipluviol S
е продукт на основата на силоксанова
смола в разтворител, който се
характеризира с много добра способност
да прониква в основата. При обработване
с Antipluviol S не се създава слой и не
се променя значително пропускливостта
на водни пари на обработения материал.
Antipluviol S се нанася с четка или се
впръсква върху напълно чисти и сухи
основи. Antipluviol S не е подходящ
за обработване на хоризонтални
повърхности (тераси) или на места, където
има застояла вода.
Забележка: Опаковка, одобрена по
ARD според DM 22/2/1990. Antipluviol S
отговаря на изискванията на стандарт EN
1504-2, хидрофобно импрегниране (H), в
съответствие с принципи PI, MC и IR за
защита на бетон.

Разходна норма
Зависи от хигроскопичността на основата
и може да се променя от 0,20 до 1 кг/м².
Опаковка
Туби от 25 и 5 кг.

Разходна норма
Зависи от хигроскопичността на основата
и може да се променя от 0,20 до 1 кг/м².

Разходна норма
0,1-1,0 кг/м² в зависимост от
хигроскопичността на основата.
Опаковка
Метални кутии по 5 и 10 кг.

Опаковка
Туби по 2 и 10 кг.

EN 1504-2
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (H)
ПРИНЦИПИ

PI-MC-IR
СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

Drop
Effect

Drop
Effect

Drop
Effect
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Mapetop N AR6

Предварително смесен, готов зa
употреба индустриален втвърдител
за бетонни подове, който се състои
от селектиран по размер специален
кварц, Портланд цимент и специални
добавки.
Mapetop N AR6 е изключително
подходящ за създаване на слоеве против
износване върху бетонни подове в
индустриални и търговски помещения,
където има интензивно движение на
стоки. Mapetop N AR6 има отлична
устойчивост към атмосферни вещества,
цикли на замръзване/размразяване и
противозамръзващи соли. Mapetop N
AR6 отговаря на принципите, описани
в стандарт UNI EN 13813 “Замазки и
материали за замазки – Материали
за замазки – Свойства и изисквания”
(Приложение ZA.1, таблица ZA 1.1).
Mapetop N AR6 трябва винаги да се
наръсва върху повърхността на свеж
бетон, преди да е започнал да стяга, като
това може да се извършва или на ръка,
или по механичен начин. Mapetop N AR6
отговаря на изискванията на стандарт EN
13813-подови замазки и разтвори и смеси
за подови замазки. Разтвори и смеси за
подови замазки, като съгласно него е
класифициран като C70-F7 A6-A1.
Разходна норма
Полагане на ръка: от 1,5 до 2,5 кг/м² за
слой.
Механично полагане: от 3 до 5 кг/м².
Опаковка
Торби по 25 кг.

Mapecrete Stain
Protection

Mapecrete LI
Hardener

Водо- и маслоотблъскващ продукт за
обработка на бетон, естествен камък
и циментови повърхности, съставен
от модифицирани органични
полимери във воден разтвор.
Mapecrete Stain Protection драстично
намалява абсорбирането на маслени
продукти и водни разтвори и обикновено
се използва за постигане на ефективна
защита срещу петна при бетони,
циментови основи и естествен камък.
Mapecrete Stain Protection има добра
проникваща способност дори при основи
с ниска порьозност. Той не образува филм
върху обработената повърхност, поради
което външният й вид остава непроменен.
Mapecrete Stain Protection е особено
подходящ както за порьозни, така и за
шлайфани бетони. Освен това може да
се използва и при циментови замазки и
полирани индустриални настилки.
Mapecrete Stain Protection е
високоефективна защита за бетони и
циментови покрития срещу образуване
на петна от течности, които често се
използват там, където се преработват
хранителни продукти, като например олио,
мазнини, кафе, безалкохолни напитки
и други вещества, обикновено на водна
основа. Устойчив е на ултравиолетови
лъчи, може да се използва и на открито.

Течен продукт за повърхностно
заздравяване на нови и стари
бетонни подове, шлайфани бетони с
индустриален втвърдител.
Mapecrete LI Hardener е воден разтвор
на модифицирани литиеви силикати за
повърхностна обработка на циментови
повърхности. Той прониква в порите
и реагира химически със свободната
вар в циментовите основи и формира
плътна микроструктура, която е
химически устойчива и с по-добра
износоустойчивост. След полиране
подовете обработени с Mapecrete LI
Hardener са по-лъскави, по-чисти,
прахоотблъскващи и по-устойчиви на
петна и поява на ефлоресценция.
Mapecrete LI Hardener може да се
положи чрез пръскане с помпа с ниско
налягане или чрез директно изливане на
пода и веднага след това разпространен
в равномерен слой. И в двата случая
обработваната повърхност трябва да
бъде поддържана мокра с Mapecrete LI
Hardener поне 20-30 мин. за да се осигури
по-добро попиване. След обработката
повърхността може да бъде натоварвана
мин. след 24 часа, за да се даде време
на продукта да реагира и консолидира
основата.

Разходна норма
0,1-0,3 кг/м² в зависимост от нивото на
порьозност на бетона.
Опаковка
25 кг пластмасови кофи.

ЦИМЕНТОВА
ЗАМАЗКА

C70-F7
A6-A1fl
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ

EN 13813

Разходна норма
0,2-0,4 кг/м² в зависимост от нивото на
порьозност на бетона.
Опаковка
25 кг пластмасови кофи.
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Mapecoat I 620 W

Malech

Elastocolor Primer

Двукомпонентно, епоксидно
покритие на водна основа с
лъскав ефект, за бетонни подове
и циментови основи. Използва
се за финишна обработка срещу
прах и мазнини и като покритие за
епоксидни системи.
Mapecoat I 620 W е продукт, специално
разработен за покрития с лъскав ефект,
осигуряващи защита срещу прах и
мазнини. Полага се директно върху бетона
или циментови системи като Ultratop.
Mapecoat I 620 W двукомпонентно,
епоксидно покритие на водна основа,
без разтворители, разработено в R&D
лабораториите на Мапеи.
Mapecoat I 620 W се полага в различни
дебелини от 100 до 150 микрона с
валяк или безвъздушно пръскане. След
втвърдяване, продуктът има отлична
устойчивост на износване. Ако се изисква
противохлъзгащо покритие, може да се
добави Mapefloor Filler, от 5 до 10% по
тегло, към Mapecoat I 620 W.
Mapecoat I 620 W се състои от 2
предварително дозирани компонента.
При смесването им комп. А се излива
в комп. Б, след което се разбърква
с бъркалка на ниска скорост до
получаването на хомогенна смес. По
време на разбъркването се добавя от
10 до 20% вода. Mapecoat I 620 W може
да се оцветява чрез добавяне на 10% по
тегло Mapecolor Paste.

Грунд на основата на акрилни
смоли с микрочастици във водна
дисперсия.
Malech се използва за грундиране
на стени (бетонни или след поправка
с мазилки на циментова основа)
преди нанасяне на цветно крайно
покритие Elastocolor Paint или
Elastocolor Rasante, като регулатор
на хигроскопичността на основата и
като катализатор на прилепването.
Malech може да се използва също и в
системата Aquaflex System за постоянно
капсулиране на азбест и като грунд за
последващи покрития Aquaflex. Malech
е грунд на основата на акрилни смоли
с микрочастици във водна дисперсия,
който прониква по-добре от обикновените
грундове на водна основа. Malech е без
мирис и разтворители, затова може да
се полага и в закрити помещения или на
места с недобро проветрение.
Специалната формула на Malech
осигурява консолидиране на прахта
по повърхностите, които трябва да
се обработват и забавя появата на
ефлоресценция. Malech е готов за
употреба, но трябва да се разреди с до
50% вода, за да се избегне встъкляването
на основи, които не са много хигроскопични.
Malech може да се нанася с четка, валяк
или пръскане.

Грунд на основата на разтворители с
висока проникваща способност.
Elastocolor Primer се използва за
грундиране на бетонни повърхности,
санирани с продукти от серията
Mapegrout преди заглаждане с
Elastocolor Rasante или Elastocolor
Rasante SF или боядисване с Elastocolor
Paint. Продуктът прониква в порьозни
основи и осигурява отлична изолация
и добро прилепване на последващата
боя. Elastocolor Primer се използва и
като продукт предотвратяващ бързото
изпарение на водата при ремонтни
разтвори и мазилки за „освежаващ”
ремонт, върху който може да се боядисва
директно с Elastocolor Paint. Не е
необходимо продуктът да се премахва
преди боядисване на ремонтираните
повърхности, тъй като не намалява
якостта на прилепване на защитния
материал към основата. Elastocolor
Primer е готов за употреба продукт. Ако
се използва като продукт предотвратяващ
бързото изпарение, Elastocolor Primer
се нанася директно върху свежата
повърхност след изглаждането й.
Продуктът може да се нанася с четка,
валяк, с ръчна помпа или помпа със
сгъстен въздух.

Разходна норма
0,100 – 0,250 кг/м² на слой, в зависимост
от характеристиките на основата и метода
на полагане.
Опаковка:
Комплекти по 15 кг;
Компонент А = 5 кг; Компонент Б = 10 кг.

EN 1504-2

Разходна норма
100-150 г/м² в зависимост от
порьозността на основата.
Опаковка
Туби по 10 и 2 кг.

Разходна норма
100-150 г/м², когато се използва като
грунд.
110-150 г/м², когато се използва като
продукт предотвратяващ бързото
изпарение на вода.
Опаковка
Метални кутии по 10 кг.
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Elastocolor Paint

Colorite
Performance

Защитна, декоративна и
премостваща пукнатини еластична
боя на основата на акрилни смоли
във водна дисперсия.
Elastocolor Paint се използва за защита
на бетонни повърхности и мазилки
на циментова основа от агресивни
вещества в атмосферата. След
изсъхване, Elastocolor Paint образува
много еластичен непромокаем слой, но
паропропусклив, като едновременно
с това придава на обработената
повърхност приятен естетичен вид.
Благодарение на еластичните си
характеристики, Elastocolor Paint
защитава и хидроизолира стоманобетонни
конструкции и мазилки с много малки
пукнатини, като създава върху тях здраво
и непрекъснато покритие. Elastocolor
Paint се нанася с четка, валяк или се
впръсква в 2 или 3 слоя върху идеално
чисти и сухи основи, които предварително
са обработени с Elastocolor Primer или
Malech в зависимост от
хигроскопичността на основата.
Elastocolor Paint се предлага в
богата цветова гама, която може да
се получи по системата от цветове
ColorMap®. Elastocolor Paint отговаря
на изискванията на стандарт EN 1504-2,
покритие (C), в съответствие с принципи
PI, MC или IR за защита на бетон.

Боя на основата на акрилна смола
във водна дисперсия, за защита
и декорация на повърхности във
вътрешни помещения и на открито.
Colorite Performance е боя за стени във
вътрешни помещения и на открито, която
се състои от несапунообразуваща, чиста
акрилна смола във водна дисперсия.
Colorite Performance е устойчив
на всякакви климатични условия и
агресивното въздействие на смог,
соли и слънчева светлина и осигурява
дълготраен защитен слой на основата.
Colorite Performance прилепва отлично
към всички видове мазилки и стара боя в
добро състояние. Преди употрба продукта
се разрежда с около 10-15% вода.
Colorite Performance е подходящ също
за употреба върху повърхности от гипс,
във вътрешни помещения или стара
боя, ако са в добро състояние и здрави,
след обработване с Malech. Colorite
Performance предпазва основата и й
придава еднороден, привлекателен вид
с полубляскаво, копринено покритие.
Предлага се в богата гама от цветове,
които могат да се получат чрез
автоматична система за оцветяване
ColorMap®. Colorite Performance отговаря
на изискванията на стандарт EN 1504-2,
покритие (С), в съответствие с принципи
PI-MC и IR за защита на бетон.

Разходна норма
200-400 г/м² за слой.

Разходна норма
0,3-0,4 кг/м² (за два слоя продукт).

Опаковка
Кофи по 20 кг.

Опаковка
Кофи по 20 кг.;
Kофи по 5 кг.

Colorite Beton

Полупрозрачна боя на основата
на чиста акрилна смола във водна
дисперсия за защита на бетонни,
стоманобетонни и циментови
повърхности.
Colorite Beton е полупрозрачна боя
за външни стени, която се състои от
несапунообразуваща, чиста акрилна
смола във водна дисперсия. Colorite
Beton се използва за защита на
повърхности на циментова основа
от вредното въздействие на CO₂
(карбонизация) и SO₂. Colorite Beton е
устойчив на всякакви климатични условия
и агресивното въздействие на смог,
соли и слънчева светлина и осигурява
дълготраен защитен слой на основата.
Colorite Beton предпазва повърхността и
й придава еднороден, привлекателен вид
с полубляскаво покритие и уеднаквява
цвета без да скрива структурата на
основата. Предлага се в 4 тоналности
на сивия цвят, но и в богата гама от
цветове, които могат да се получат по
индивидуални мостри чрез автоматична
система за оцветяване ColorMap®.
Colorite Beton отговаря на изискванията
на стандарт EN 1504-2, покритие (С), в
съответствие с принципи PI-MC и IR за
защита на бетон.
Разходна норма
0,25-0,3 кг/м² (за два слоя продукт).
Опаковка
Кофи по 20 кг.

EN 1504-2

EN 1504-2

EN 1504-2

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

EN 1504-2 (C)

EN 1504-2 (C)

ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ

PI-MC-IR

PI-MC-IR

PI-MC-IR

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН
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Mapecoat I 24

Mapecoat DW 25

Duresil EB

Епоксидна боя за киселиноустойчиво
покритие на бетонни повърхности.
Mapecoat I 24 може да се използва
за предпазване на бетонни подове,
резервоари и канали, които са в контакт
с агресивни химически вещества,
като киселини, солни разтвори и
въглеводороди. Mapecoat I 24 е
двукомпонентна епоксидна боя. Преди
употреба компонентите се смесват
до получаване на напълно еднородна
смес. Характеризира се с много нисък
вискозитет и се нанася лесно върху
идеално чисти, здрави и сухи повърхности
чрез четка, валяк или пръскане. След
приключване на свързването, Mapecoat
I 24 образува хидроизолиращ и
паронепропусклив тънък слой.
Mapecoat I 24 се предлага в бял, сив
(RAL 7001) и неутрален цвят.
Неутралният вариант може да се оцвети
чрез Mapecolor Paste по време на
подготвянето на продукта. За всяка
опаковка от 5 кг Mapecoat I 24 са
необходими 0,7 кг Mapecolor Paste.
Mapecoat I 24 отговаря на изискванията
на стандарти EN 1504-2, покритие (С), в
съответствие с принципи PI, MC, PR, RC и
IR за защита на бетон.

Двукомпонента, епоксидна боя за
киселиноустойчиво и нетоксично
крайно покритие върху бетонни
повърхности, които се използват за
съхранение на питейна вода.
Mapecoat DW 25 се използва за
предпазване на подове в хранителновкусовата промишленост и в помещения,
използвани за производство или
преработване на хранителни продукти,
стоманобетонни резервоари и канали,
които са в контакт с леко агресивни
химически продукти и водохранилища
за питейна вода. Според проведените
изпитания, които се съдържат в
италианско министерско постановление
от 06.04.2004 г., No 5, Mapecoat DW 25
може да се прилага в определени водни
станции, използвани за събиране,
обработване и пречистване на вода за
питейните нужди на хората. Mapecoat
DW 25 е двукомпонентна, епоксидна боя,
която трябва да се разбърка внимателно
преди употреба, до пълна еднородност
на двата компонента. Mapecoat DW 25
е с бял цвят и се характеризира с нисък
вискозитет и се нанася лесно с четка,
валяк или впръскване върху основи, които
са идеално чисти, здрави и сухи. След
пълно стягане, Mapecoat DW 25 образува
хидроизолиращ и парозащитен тънък
слой, който е устойчив на замръзване и
създава привлекателно крайно покритие
върху обработваната повърхност.

Епоксидна боя, модифицирана с
въглеводородна смола за защита на
бетонни и стоманени повърхности от
киселини.
Duresil EB се използва за покритие на
подземни конструкции или такива, които
са потопени във вода, като бетонни и
стоманени пилони, канализационни тръби,
водопречиствателни станции и др.
Duresil EB е двукомпонентна боя
на основата на епоксидна смола,
модифицирана с въглеводородна смола
и специални добавки. Продуктът се
подготвя като компонент Б се добавя
към компонент А и се разбъркват до
получаване на напълно еднородна смес.
Duresil EB се нанася с четка или
впръскване върху напълно чисти и здрави
основи. След пълното му втвърдяване,
Duresil EB образува защитен слой,
който е хидроизолиращ, парозащитен и
устойчив на киселини, разтворени алкали,
минерални масла, почистващи препарати,
отпадни води и др. Duresil EB отговаря
на изискванията на стандарти EN 1504-2,
покритие (С), в съответствие с принципи
PI, MC, PR, RC и IR за защита на бетон.

Разходна норма
400-600 г/м² за слой, в зависимост от вида
на основата.
Опаковка
Комплекти по 5 кг (А+Б);
комплекти по 15 кг (А+ Б).

Разходна норма
400-450 г/м² за слой.
Опаковка
Комплекти по 10 кг (А+Б).

Разходна норма
400-600 г/м² за слой.
Опаковка
Комплекти по 5 кг (А+Б).

EN 1504-2
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ПРИНЦИПИ

PI-MC-PR-RC-IR

EN 1504-2

EN 1504-2

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ

PI-MC-PR-RC-IR

PI-MC-RC-IR

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН
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Mapesil Z Plus

Mapesil AC

Mapesil 300 оC

Ацетатен силиконов уплътнител за
стъкло и санитария, устойчив на
мухъл и плесен.
Mapesil Z Plus e 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.

Ацетатен силиконов уплътнител за
стъкло и санитария, устойчив на
мухъл и плесени.
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
MAPEI”. 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, душкабини, 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.

Ацетатен силиконов уплътнител за
високи температури.
Mapesil 300°C е гъвкав, силиконов
уплътнител с ацетатно свързване, който
се характеризира с устойчивост на високи
температури. Подходящ е за еластични
уплътнения, които са устойчиви на
постоянна висока температура до +300°С.
Специално е разработен за уплътняване
на димоотводи, бойлери, индустриални и
домашни фурни, тръби и тръбопроводи,
подложени на високи температури по
време на експлоатация.
Mapesil 300°C прилепва към всякакви
неабсорбиращи, неоксидиращи основи
след почистване и обезмасляване
на контактната повърхност. Върху
абсорбиращите алкални повърхности се
нанася предварително слой Primer FD.
Mapesil 300°C е мека паста, която
реагира с влагата в атмосферата и отделя
оцетна киселина като създава гъвкав,
леплив гумен материал.
Полагането и полимеризацията на Mapesil
300°C трябва да се извършва в нормална
температура, до пълно втвърдяване на
участъка, който се уплътнява. Само след
втвърдяване може да е в контакт с високи
температури.
Mapesil 300°C се предлага в черен цвят.

Цветове
Прозрачен, бял, 111, 113 и 130.
Разходна норма
2,8 линейни метра за 280 мл пълнител
(10х10 мм профил).
Опаковка
Кутии с 12 бр. пълнители по 280 мл.

Цветове
Прозрачен и 30 цвята, съобразени със
серията „Цветни фугиращи смеси на
Mapei”.
Разходна норма
3,1 линейни метра за пълнител от 310 мл
(10х10 мм профил).
Опаковка
Кутии с 12 бр. пълнители по 310 мл.
ISO 11600 F 25 LM
DIN 18545
ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A

EN 15651

EN 15651

Разходна норма
С един пълнител Mapesil 300°C могат да
се изпълнят 3 метра с профил 10х10 мм.
Опаковка
Кутии с 12 броя пълнители по 300 мл.
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Mapeflex AC4

Mapeflex AC-P

Mapeflex AC-FR

Акрилен уплътнител на водна
основа, върху който може да се
боядисва.
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 пороен 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.

Акрилен уплътнител, върху който
може да се боядисва с “ефект на
мазилка”.
Mapeflex AC-P се използва за
уплътняване на фуги и пукнатини,
подложени на малки и средни деформации
по всякакви материали, използвани в
строителството, за вътрешно и външно
приложение. Благодарение на наличието
на селектирани и подходящи по размер
инертни пълнители в уплътнителя може
да се получи грапава крайна повърхност,
което позволява уплътнената фуга да се
закрие по-лесно, когато се намира по
мазилка, бетон, облицовъчни тухли и др.
Върху уплътнителя може да се боядисва с
обичайните бои за сгради. Mapeflex AC-P
отговаря на изискванията на стандарт EN
15651- неносещи уплътнения в сгради и
пешеходни зони, част 1.
Цвят: бял.
Удължение при работа: 12,5%.
Твърдост по Шор А: 15
Да се направи справка в техническия лист
преди употреба.

Акрилен уплътнител, върху
който може да се боядисва
за пожароустойчиви фуги,
сертифициран по EN 1366-4.
Mapeflex AC-FR се използва за
уплътнение във вътрешни помещения и на
открито на дилатационни фуги, подложени
на ограничени деформации в жилищни
сгради и индустриални помещения,
в които има опасност от пожар.
Изключително подходящ е за уплътняване
по периметъра на противопожарни врати,
за преграждане и изолиране на отпадъци
от запалими материали, електрически
и технически подстанции, тунели,
обществени места и сгради като хотели,
училища, болници, ресторанти.
При нормална заобикаляща температура
Mapeflex AC-FR притежава свойствата
на традиционните гъвкаво-еластични
уплътнители, устойчиви на атмосферни
условия, но в случай на пожар
уплътнителят е устойчив на огън, дим,
топлина (устойчивост Еl) до 212 минути
без никаква допълнителна защита
на повърхността и е сертифициран
съгласно Европейски стандарт EN 1366-4.
Сертификати: EN 1366-4. Mapeflex AC-FR
отговаря и на изискванията на стандарт
EN 15651- неносещи уплътнения в сгради
и пешеходни зони, част 1.
Цвят: сив.
Удължение при работа: 12,5%.
Твърдост по Шор А: 20.
Да се направи справка в техническия лист
преди употреба.

Цветове
Бял и сив.

Разходна норма
3,1 линейни метра за пълнител от 310 мл
(10х10 мм профил)
Опаковка
Кутии с 12 пълнителя по 310 мл.
ISO 11600 F 12.5 P up

Разходна норма
3,1 линейни метра за пълнител от 310 мл
(10х10 мм профил).

Разходна норма
5,5 линейни метра за мек пълнител от
550 мл (10х10 мм профил).

Опаковка
Кутии с 12 пълнителя по 310 мл, меки
пълнители по 550 мл и кофи по 25 кг.

Опаковка
Кутии с 20 меки пълнителя по 550 мл.

ISO 11600 F 12.5 P up

EN 1366-4

EN 15651

EN 15651

EN 15651
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Mapeflex Firestop
1200оC

Огнеупорен фугиращ материал.
Mapeflex Firestop 1200оC е
еднокомпонентен, без азбест,
бързосвързващ, твърд, на силикатна
основа, огнеупорен и пожароустойчив
фугиращ материал. Идеален е за
уплътнение на твърди връзки в комини,
фурни, радиатори, барбекюта, димоотводи
и огнезащитни прегради. Също така може
да се използва за фугиране и монтаж на
огнеупорни тухли при изграждането или
ремонта на елементи, които са в чест
контакт с огън или висока температура до
1200°C с временен пик до 1600°C.
Mapeflex Firestop 1200оC е мека паста
във водна емулсия, която образува твърд
разтвор след изпарението на водата.
Той трябва да бъде положен и оставен
да изсъхне при стайна температура мин
24 часа и чак след това може да бъде
постепенно натоварван термично.
Mapeflex Firestop 1200оC е твърд,
недеформируем разтвор, съставен от
натриев силикат и специални минерални
пълнители и не съдържа никакви опасни
токсични вещества, като азбест и др.
След неговото пълно втвърдяване
Mapeflex Firestop 1200оC е с реакция на
огън клас А1 съгласно стандарт EN 13501.
При съприкосновение с огън той не
повишава обема си. Работна температура
от -20°C до 1200°C.
Цвят
Сив.

Mapeflex Blackfill

Mapeflex PU40

Битумен уплътнител.
Mapeflex Blackfill е еднокомпонентен,
гъвкав битумен уплътнител съдържащ
разтворител, за уплътняване на битумни
листи, детайли по покриви с цел
незабавно уплътнение и хидроизолация
дори и върху основи които са влажни,
недостатъчно здрави и чисти.
Идеален е също така и за залепване на
битумни керемиди по скатни покриви.
Mapeflex Blackfill е еднокомпонентен
уплътнител, съдържащ битум и полимер
в разтворител, който се характеризира
с мека консистенция, която позволява
неговото лесно полагане. Може да се
използва за запълване на фуги, пукнатини
и отвори с всякакъв размер. Веднъж
втвърдил се, той образува пластична
маса, която е лесно деформируема.
Mapeflex Blackfill може да бъде изложен
на дъжд веднага след неговото полагане,
понеже е устойчив на измиване и
разтваряне във вода. Mapeflex Blackfill
се доставя готов за употреба в 300 мл
пълнители, приложими за работа със
стандартни пистолети за силикон.

Полиуретанов уплътнител с нисък
модул на еластичност, върху който
може да се боядисва.
Mapeflex PU40 e готов за употреба,
еднокомпонентен тиксотропен продукт
за гъвкави уплътнения на дилатационни
фуги и ъглови съединения в сглобяеми
конструкции, традиционни и вентилируеми
фасади и пукнатини с деформация при
експлоатация до 25% от широчината
на фугата. Продуктът е съвместим с
всички видове хигроскопични минерални
основи, метални повърхности, боядисани
повърхности, дърво, камък, тухли и
стъкло. Не е необходимо основата да
се грундира предварително. Въпреки
силно тиксотропното естество на
Mapeflex PU40, което му позволява да
се нанася дори и в много широки фуги
без да се разтича, кремообразната
консистенция на продукта го прави
лесен за полагане и заглаждане.
След пълното полимеризиране, върху
Mapeflex PU40 може да се боядисва с
бои, които обикновено се използват в
строителството.
Сертификати: ISO 11600 F 25 LM и GEV
EMICODE EC1 R. Mapeflex PU 40 отговаря
и на изискванията на стандарт EN
15651- неносещи уплътнения в сгради и
пешеходни зони, части 1 и 4.
Да се направи справка с Листа с
технически данни преди употреба.

Разходна норма
3 линейни метра за пълнител от 300 мл
(10х10 мм профил).
Опаковка
Кутии с 12 пълнителя по 300 мл.

Цветове
Бял и сив (други цветове се предлагат
след предварителна поръчка).

Разходна норма
3 линейни метра за пълнител от 300 мл
(10х10 мм профил).

Разходна норма
3,0 линейни метра за пълнител от 310 мл;
6,0 линейни метра за туба от 600 мл
(10х10 мм профил).

Опаковка
Кутии с 12 пълнителя по 300 мл.

Опаковка
Кутии с 12 пълнителя по 300 мл;
Кутии с 20 меки пълнителя по 600 мл.

EN 15651
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Mapeflex PU45

Mapeflex PU50 SL

Mapeflex PU21

Полиуретанов уплътнител и лепило с висок
модул на еластичност, върху който може
да се боядисва.
Mapeflex PU45 e еднокомпонентен, готов за
употреба, тиксотропен и бързовтвърдяващ
се, 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.
Mapeflex PU 45 може да компенсира
деформации до 20% от широчината на фугата.
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.
Сертификати: ISO 11600 F 20 HM и GEV EMICODE
EC1 R. Mapeflex PU 45 отговаря на изискванията
на стандарт EN 15651- неносещи уплътнения
в сгради и пешеходни зони, части 1 и 4. Да се
направи справка с Листа с технически данни
преди употреба.
Цветове
- бял, сив(111 и 113) и черен (пълнители по 300
мл);
- сив(111 и 113) и черен (меки пълнители по 600
мл).

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

Двукомпонентен, епоксиднополиуретанов уплътнител, който се
излива лесно с висока механична
якост.
Mapeflex PU21 e двукомпоентен,
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.

Разходна норма
3,0 линейни метра за 300 мл пълнител;
6,0 линейни метра за 600 мл туби (10х10 мм
профил).

Цветове
Сив.
Разходна норма
6,0 линейни метра за туби по 600 мл
(10х10 мм профил).
Опаковка
Кутии с 20 броя по 600 мл меки
пълнители;
Кофи от 12 кг – около 10 л.
ISO 11600 F 25 LM

Опаковка
Кутии с 12 пълнителя по 300 мл;
Кутии с 20 меки пълнители по 600 мл.
ISO 11600 F 20 HM

EN 15651

EN 15651

Цветове
Сив 113.
Разходна норма
0,148 кг/м (10х10 мм профил).
Опаковка
Комплекти по 5 кг и 10 кг (А+Б).
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Mapeflex PU20

Mapeflex PU30

Mapeflex PB25

Двукомпонентен, епоксиднополиуретанов уплътнител, който се
излива лесно с висока устойчивост
на химикали и механична якост.
Mapeflex PU20 e двукомпонентен,
предварително дозиран, епоксиднополиуретанов 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.
Да се направи справка с Листа с
технически данни преди употреба.
Цветове
Сив 113.

Двукомпонентен, тиксотропен,
епоксидно-полиуретанов уплътнител
с висока химическа устойчивост и
механична якост.
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 PU 30 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.

Разходна норма
0,148 кг/м (10х10 мм профил).

Цветове
Сив 113.

Двукомпонентен, тиксотропен,
полиуретанов уплътнител с нисък
модул на еластичност и с добра
устойчивост на въглеводороди.
Мapeflex PB25 e полиуретанов
уплътнител, модифициран с
въглеводордни смоли, с нисък модул
на еластичност. Продуктът е във вид на
тиксотропна паста и се състои от два
предварително отмерени компонента.
Подходящ е за за хоризонтални,
вертикални и наклонени фуги, подложени
на деформация до 25% и високо
механично натоварване от движение.
Устойчив е на агресивното въздействие на
въглеводороди.
Mapeflex PB25 се използва за
уплътняване на дилатационни и
разширителни фуги по писти, площади
и резервоари, които могат да бъдат
в контакт с въглеводороди, гаражи,
сервизни помещения, летища,
хангари, пътища, достъпни рампи и
индустриални помещения. Подходящ е
също за уплътняване на фуги в басейни,
резервоари за съхранение и канали, които
постоянно са в контакт с вода.
Сертификати: ISO 11600 F 25 LM.
Да се направи справка с Листа с
технически данни преди употреба.

Опаковка
Комплекти по 5 кг и 10 кг (А+Б).

Разходна норма
0,148 кг/м (10х10 мм профил).

ISO 11600 F 7.5 P

Опаковка
Комплекти по 5 кг и 10 кг (А+Б).

Цветове
Черен.
Разходна норма
0,14 кг/м (10х10 мм профил).
Опаковка
Комплекти по 10 кг (А+Б).

ISO 11600 F 7.5 P

ISO 11600 F 25 LM

EN 15651
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Mapeflex PU65

Mapesil BM

Mapesil LM

Двукомпонентен, полиуретанов
уплътнител, който се излива
лесно, за пътни фуги, изравнени с
повърхността.
Полиуретанов еластомерен уплътнител,
който се предлага в комплект от 2
предварително отмерени компоненти,
за запълване на фуги, подложени
на изключително високо механично
натоварване. Благодарение на високата
твърдост на повърхността на продукта,
той се препоръчва специално за
уплътняване на напречни, преходни фуги.
Продуктът е изключително подходящ
за фуги по мостове и виадукти и за
уплътняване на фуги между съседни
греди и между греди и подпорни стени
в инфраструктурни конструкции като
пътища, железопътни линии и летища.
Може да се използва също смесен с
Quartz 0,5 в тегловно съотношение 1:1.
Да се направи справка с Листа с
технически данни преди употреба.

Неутрален силиконов уплътнител за
метални конструкции.
Mapesil BM е подходящ за свързване
и гъвкаво лепене по покриви, плоски
покриви и метални конструкции, като
дренажни тръби, улуци, обшивки и
др. Продуктът е подходящ също за
обикновените метални конструкции като
силози, резервоари, вентилационни
канали и метални покрития (обшивки).
Благодарение на отличната устойчивост
на продукта на студено време и
високи температури, с него може
да се съединяват и лепят метални
повърхности като медни, поцинковани или
предварително боядисани листове, както
и алуминиеви листове, без предварително
да се грундират. Mapesil BM е лепило с
нисък модул на еластичност и способност
да залепи съединения, които се
деформират до 25 % от широчината на
фугата. Продуктът е съвместим с бетон,
мазилки, стъкло, дърво, PVC, тухли и
боядисани повърхности.
Сертификати: ISO 11600 F 25 LM и ISO
11600 G 25 LM. Mapesil BM отговаря
на изискванията на стандарт EN
15651- неносещи уплътнения в сгради и
пешеходни зони, част 1, 2 и 4.
Да се направи справка с Листа с
технически данни преди употреба.

Неутрален силиконов уплътнител за
камък.
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 въздушни течения
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
всякакви 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.

Цветове
Черен.
Разходна норма
0,12 кг/м (10х10 мм профил).
Опаковка
Комплект от 10 кг (А+Б).

Цветове
Прозрачен, сив, меден и тъмно кафяв.
Разходна норма
3,1 линейни метра за пълнител от 310 мл
(10х10 мм профил).
Опаковка
Кутии с 12 пълнителя по 310 мл.

Цветове
Прозрачен, бял 100, сив 110, сив 112, сив
114, черен 120, бежов 132 (виж картата
с цветове „Цветни фугиращи смеси на
MAPEI”).
Разходна норма
3,1 линейни метра за пълнител от 310 мл
(10х10 мм профил).
Опаковка
Кутии с 12 пълнителя по 310 мл.

EN 15651

EN 15651
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Mapesil GP

Mapeflex MS45

Ultrabond MS Rapid

Неутрален силиконов уплътнител,
устойчив на мухъл и плесен.

Гъвкав, еднокомпонентен,
тиксотропен, бързовтвърдяващ се
хибриден уплътнител и лепило на
базата на силилирани полимери,
с висок модул на еластичност.
Подходящ е за влажни основи.
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 циментбазирани 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 MS45
е тиксотропно лепило и уплътнител
съставено 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
полага грунд Primer FD.
Mapeflex MS45 може да се боядисва
с традиционните еластомерни бои.
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.

Бързо свързващо комбинирано за
вътрешна и външна употреба лепило
с висок „засмукващ“ ефект.
Ultrabond MS rapid е еднокомпонентно,
деформируемо тиксотропно лепило с
висок модул на еластичност, съставено от
силилатни полимери, характеризиращо
се с висок засмукващ ефект и висока
крайна якост. Използва се за лепене на
вътрешни и външни прозоречни первази,
каменни первази, паркет, дървени и
пластмасови кабелни канали, топло и
шумоизолационни панели, керемиди и др.
Специално се препоръчва за залепване
на Idrostop Soft (водонабъбваща
бентонитова лента). Благадарение на
своята кремообразна консистенция
пресният Ultrabond MS Rapid може
да компенсира малки неравности в
основата между залепваните плоскости.
В сравнение с неутралните силикони
продукти Ultrabond MS Rapid предлага
по добро прилепване към здрави и
абсорбиращи строителни материали,
по-висок „засмукващ“ ефект, по-висока
якост на опън и натиск и дава възможност
да бъде боядисван с повечето
еластомерни бои.

Mapesil GP се препоръчва за уплътнение
на фуги, пукнатини и отвори, които
са обект на деформации, ъглови фуги
на дървени, пластмасови и метални
прозорци, уплътнения около врати,
уплътнение при изработка на метални
изделия и хидроизолационни системи
също така и уплътнение на връзката
между сандвич панели.
Mapesil GP прилепва добре към всички
видове здрави и абсорбиращи строителни
материали, като циментови основи(бетон,
замазка, мазилка и др.), керамични
плочки, стъкло, метал и др.
Mapesil GP е уплътнител с нисък модул на
еластичност, който има способността да
поема движение до 20 % от широчината
на фугата. Mapesil GP е в съответствие
с EN15651-1(уплътнители за вътрешни и
външни фасадни елементи) и EN156513 (уплътнители за фуги в санитарни
помещения).
Цветове
Прозрачен, бял, светло сив, сив,мед и
тъмно кафяв.
Разходна норма
2,8 линейни метра за пълнител от 280 мл
(10х10 мм профил).
Опаковка
Кутии с 12 пълнителя по 280 мл.

Цветове
Бял и сив.
Разходна норма
3,0 линейни метра за пълнител от 300 мл
(10х10 мм профил).
Опаковка
Кутии с 12 пълнителя по 300 мл.
EN 15651

ISO 11600 F 20 HM

EN 15651

Цвят
Бял.
Разходна норма
Около 5 м ивица лепило.
Опаковка
Кутии с 12 х 300 мл пълнители (за
пистолет).
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Ultrabond
Super Grip

Лепило за монтаж на вътрешни
елементи.
Ultrabond Super Grip е гъвкаво лепило за
залепване на хигроскопични строителни
елементи, като алтернатива на фиксиране
с пирони, винтове, механични щипки
и твърди лепила. Идеално за лепене
на первази, профили, декоративни
елементи и ламперия (облицовки). Може
да се използва също по вертикални
повърхности и тавани.
Ultrabond Super Grip е меко лепило,
което го прави лесно за нанасяне. Има
много добър ефект на бързо прилепване,
което спира току-що залепените
елементи от приплъзване, като позволява
тяхното наместване да става за 10-15
минути. Има свойството да запълва
добре и да компенсира неравностите по
повърхността на предметите за лепене.
След пълното му втвърдяване, образува
здрава, дълготрайна връзка, върху която
може да се боядисва. Една от двете
повърхности трябва да е порьозна и
хигроскопична. При лепене на тежки
предмети се използват временни опори
за 24 часа.
Да се направи справка с Листа с
технически данни преди употреба.
Цвят
Бял.
Разходна норма
Около 15 м ивица лепило.
Опаковка
Кутии с 12 х 310 мл пълнители (за
пистолет).

Mapefoam

Primer M

Въже с кръгъл профил за запълване
на строителни фуги.
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 долната страна 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.

Еднокомпонентен грунд без
разтворители за нехигроскопични
повърхности.
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 1 K 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.

Разходна норма
За метър.
Опаковка
Ø 6 мм: кутии по 2500 м;
Ø 10 мм: кутии по 550 м;
Ø 15 мм: кутии по 550 м;
Ø 20 мм: кутии по 350 м;
Ø 25 мм: кутии по 200 м;
Ø 30 мм: кутии по 160 м.

Разходна норма
100 г/м² (10-15 г/м за фуга с дълбочина
1 см).
Опаковка
Бутилки по 250 г и 2 кг.
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Primer P

Primer EP

Primer PU60

Еднокомпонентен грунд за
уплътнители полагани върху
пластмаса.
Primer P се използва за подобряване
на прилепването на еднокомпонентните
силиконови и хибридни уплътнители от
гамата Mapeflex и Mapesil върху твърда и
мека пластмаса като PVC, поликарбонат,
полиолефин, HD полипропилен,
плексиглас, EPDM и др.
Primer P се полага в един слой с четка.
Уплътнителите могат да бъдат положени,
едва когато разредителят се изпари
напълно след около 20 мин. при +23°C и
50% влажност на въздуха.

Двукомпонентен грунд в
разтворител за епоксиднополиуретанови уплътнители
Mapeflex.
Primer EP е епоксиден грунд в
разтворител с прозрачен цвят, който се
използва за подобряване на прилепването
на епоксидно-полиуретановите
уплътнители Mapeflex. Двата
предварително отмерени компоненти
на Primer EP трябва да се смесят като
продуктът се нанася с четка в един или
два слоя в зависимост от порьозността
на основата. Полагането на последващия
уплътнител трябва да се извърши от 3
до 24 часа след грунда при температура
+23°С и 50% влажност.
След смесване на двата компонента
Primer EP е годен за работа 4-5 часа.

Еднокомпонентен грунд в
разтворител за полиуретанови
уплътнители Mapeflex B25
и Mapeflex PU70 SL.
Primer PU60 е полиуретанов грунд в
разтворител с кафяв цвят, който се
използва за подобряване на прилепването
на полиуретановите модифицирани
уплътнители Mapeflex PB25 и Mapeflex
PU70 SL. Primer PU60 е готов за употреба
продукт, който се нанася с четка в
един или два слоя в зависимост от
порьозността на основата. Полагането
на последващите уплътнители трябва
да се извърши 24 часа след грунда при
температура +23°С и 50% влажност. След
смесване на двата компонента Primer
PU60 има годност на употреба 4-5 часа.

Разходна норма
150 г/м².
Опаковка
Бутилки по 150 г.

Разходна норма
0,5-0,7 кг/м²
Опаковка
Комплект 10 кг (А+Б).

Разходна норма
0,4-1,2 кг/м².
Опаковка
Кутии по 10 кг.
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Primer FD

Primer MF

Еднокомпонентен грунд за
силиконови уплътнители Mapesil
за грундиране на хигроскопични
основи.
Primer FD е силоконов грунд в
разтворител в сламен цвят, който спомага
на ацетатните силиконови уплътнители
Mapesil да бъдат съвместими с всякакви
минерални абсорбиращи основи.
Използва се също с всички уплътнители
Mapesil за подобряване на прилепването
при изронени основи или когато са
потопени постоянно във вода. Primer FD
е готов за употреба продукт и се нанася
с четка в един или два слоя в зависимост
от порьозността на основата. Полагането
на последващия уплътнител трябва да
се извърши, когато грундът е лепкав на
пипане около 60 минути при +23°С и 50%
влажност.

Двукомпонентен епоксиден грунд
без разтворители, който се използва
за подобряване на залепването на
продуктите от серия Mapefloor, както
и за консолидиране и хидрозащита
на циментови замазки.
Primer MF представлява двукомпонентен
грунд без разтворители, базиран на
епоксидни смоли с нисък вискозитет
и в същото време притежава високи
проникващи свойства в порите на
основите. Поради отсъствието на
разтворители Primer MF
може да се използва при работа в
близост до жилищни сгради като
апартаменти, училища, офиси и пр.
Primer MF се използва като грунд за
абсорбиращи бетонни повърхности
като консолидиращ грунд за циментови
замазки и за третиране срещу прах на
бетонни индустриални подове, както и за
хидроизолация, с цел предотвратяване
на издигането на остатъчна влага от
замазките и плочите, както и за защита
на индустриалните подове като основа
за полагане на продуктите от серия
Mapefloor. След смесване на двата
компонента се нанасят няколко слоя
Primer MF с четка или мече, за да се
запълнят напълно порите в повърхността
на основата. Епоксидните продукти от
серията Mapefloor трябва да се нанесат
преди Primer MF да се втвърди. Ако се
нанася върху втвърден слой той трябва
да е бил покрит с Quartz 1,2 или чист сух
пясък, докато е още свеж. Изглаждащите
замазки, дървените подове и пр. могат да
се нанасят върху повърхности,
обработени с Primer MF след 12-36 часа,
в зависимост от околната температура.

Разходна норма
0,100-0,300 кг/м².
Опаковка
Бутилки по 200 и 900 г.

Разходна норма
200-300 г/м² (за грунд);
Променлив (ако се използва за
консолидиране и хидроизолация).
Опаковка
Комплект 1 кг (A+Б);
Комплект 6 кг (A+Б).
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Mapeband

Mapeband SA

Mapetape

Гумена лента с алкалоустойчива
тъкан за циментови
хидроизолационни системи.
Mapeband се използва за хидроизолация
на ъгли между съседни стени, както и
между подове и стени, преди полагане на
Mapelastic или Mapelastic Smart. 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.

Самозалепваща бутилова лента с
алкалоустойчив нетъкан текстил,
за еластични хидроизолационни
системи.
Mapeband SA се използва за
хидроизолация на ъгли между 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.

Самозалепваща битумна
хидроизолираща лента със
„студено“ полагане.
Mapetape се използва за защита на
метал, пластмаса, фиброцимент и
покриви; за уплътнения при врати,
прозорци, парапети, пластмасови и
стъклени конструкции; за ремонти на
олуци, битумни мембрани и метални
тръби. Mapetape е уплътняваща лента,
съставена от битум на основата на
полимер, която е ламинирана с тънък
слой оцветен метал, армиран с полиестер
(в цвят алуминий или олово) или с филм
естествена мед (в светъл меден цвят).
Самозалепващата част от лентата е
защитена с отстраняващ се силиконов
филм.

Опаковка
50 м ролки с ширина 120 мм;
10 м ролки с ширина 120 мм;
Ъглови ленти на 90o и 270o;
Уплътнения за отвори 120х120 мм и
400х400 мм;
Специални кръстосани ленти и Т ленти.

Опаковка
25 м ролки с ширина 100 мм.

Опаковка
Лентата се предлага в различни ширини
(50, 100, 150 и 200) и различни цветове
(алуминий, олово и мед).
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Mapeband TPE

Adesilex PG4

Idrostop Soft

TPE лента за еластично уплътняване
и хидроизолиране на дилатационни
фуги и пукнатини.
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” .

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.
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 обмокряне 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 в механична бъркалка
на ниска скорост до получаване на
еднородна смес (с еднороден сив цвят).
Adesilex PG4 отговаря на минималните
изисквания на EN 1504-4.

Хидронабъбващ бентонитов
профил с висока еластичност, за
хидроизолиране на работни фуги
при бетониране.
Idrostop Soft е хидронабъбващ профил,
съставен от смес на естествен натриев
бентонит и бутилов каучук. Продуктът
се характеризира с висока адхезия
към основата, с висока набъбваща
способност, спомагаща за запълване
на дефекти като „медни пити“, с висока
еластичност и пластичност, както и с
висока устойчивост на хидравлично
налягане.
Idrostop Soft се полага върху вертикални
и хоризонтални бетонови повърхности
с помощта на хибридните еластични
лепила Mapeflex MS 45 или Ultrabond MS
Rapid, гарантиращи отлична адхезия към
основата.

Опаковка
– Mapeband TPE 170: Ролки 30 м x 17 см;
– Mapeband TPE 325: Ролки 30 м x 32,5 см

Разходна норма
1,60-1,65 кг/м² за мм дебелина.
Опаковка
Комплекти по 2кг (A+Б) , 6 кг (A+Б) и
30 кг (А+Б).

EN 1504-4
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-4
СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ

Опаковка
Кутии с 6 ролки (сечение 25x20 мм) с
дължина 5 м.
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Idrostop B25

Idrostop PVC BI

Idrostop PVC BE

Водоспиращ профил от естествен
натриев бентонит и полимери.
Idrostop B25 е водоспиращ продукт,
съставен от смес на естествен натриев
бентонит и полимери, които му придават
отлични характеристики по отношение
на плътност, еластичост и стабилност,
благодарение на формула, разработена
в собствените лаборатории на MAPEI.
Набъбването на профила е контролирано,
равномерно и постепенно, без да има
риск да се промени баланса на сместа.
Когато Idrostop B25 набъбва, което става
при контакт с вода, той се адаптира
идеално към нужния обем, за да уплътни
перфектно работната фуга.
Idrostop B25 идеално уплътнява
локализирани образувания на празнини от
„медни пити“.
Idrostop B25 се фиксира към основата с
пирони.

PVC водоспираща лента за
уплътняване на конструктивни фуги.
Idrostop PBV BI е PVC водоспираща лента
за хидроизолиране на конструктивни
фуги в различни видове строителни
конструкции.
Използва се за уплътняване на фуги
в бетонни конструкции, съдържащи
вода, като плувни басейни, резервоари
и язовири и за защита на подземни
конструкции от вода .

PVC водоспираща лента за
уплътняване на конструктивни фуги.
Idrostop PBV BE е PVC водоспираща
лента за хидроизолиране на
конструктивни фуги в различни видове
строителни конструкции.
Използва се за уплътняване на фуги
в бетонни конструкции, съдържащи
вода, като плувни басейни, резервоари
и язовири и за защита на подземни
конструкции от вода.

Опаковка
Idrostop PVC BI се предлага в три
размера:
– Idrostop PVC BI 20 (ширина 20 см),
на ролки с дължина 25 метра;
– Idrostop PVC BI 25 (ширина 25 см),
на ролки с дължина 25 метра;
– Idrostop PVC BI 30 (ширина 30 см),
на ролки с дължина 25 метра.

Опаковка
Idrostop PVC BE се предлага в два
размера:
– Idrostop PVC BE 20 (ширина 20 см),
на ролки с дължина 25 метра;
– Idrostop PVC BE 24 (ширина 24 см),
на ролки с дължина 25 метра.

Опаковка
Кутии с 6 ролки (сечение 20x25 мм) с
дължина 5 м
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Mapecure CA

Mapecure E

Mapecure S

Продукт на основата на разтворител,
образуващ повърхностен филм
върху пресния разтвор или бетон,
за да се предотврати бързото
изпаряване на вода от сместа. Върху
него може да се боядисва.
Mapecure CA се използва при мазилки,
циментови разтвори и пресен бетон,
за да се намали образуването на
пукнатини по време на пластичната фаза,
причинено от бързото изпаряване на
водата от вятър или слънчева светлина.
Mapecure CA е продукт на основата на
смоли в органични разтворители, който
образува непроницаем за вода и въздух
равномерен слой върху бетона.
Продуктът е в съответствие с UNI 8657 и
UNI 8658 за продукти, образуващи тънък
слой за защита на бетон. Mapecure CA
трябва да се нанесе равномерно и в
тънък слой, чрез валяк или пръскане с
ръчна помпа или сгъстен въздух, върху
повърхността на разтвора или бетона.
При кофрирани бетонни елементи
Mapecure CA трябва да се нанесе веднага
след премахване на кофража.
Mapecure CA е готов за употреба продукт
и затова не трябва да се разрежда с
разтворители. Продуктът се разбърква
добре преди употреба.

Продукт във водна емулсия против
бързото изпаряване на вода от
пресния бетон.
Mapecure E се използва за предпазване
на пресния бетон от бързото изпаряване
на вода, причинено от вятър или слънчева
светлина. Продуктът е изключително
подходящ за индустриални подове,
самолетни писти, хидросъоръжения
и магистрали, за да се избегне
образуването на пукнатини от пластичното
свиване. Mapecure Е образува леко
еластичен, тънък филм върху бетона,
който не пропуска вода и пари.
Mapecure Е се предлага във вид на бяла
водна емулсия, която се нанася в чист вид
или разредена с вода в съотношение 1:1.
Може да се нанася с ръчна помпа или с
пистолет за пръскане под ниско налягане.

Продукт на основата на разтворител,
образуващ повърхностен филм
върху пресния разтвор или бетон,
за да се предотврати бързото
изпаряване на вода от сместа.
Mapecure S се използва при мазилки,
циментови разтвори и пресен бетон, за
да се намали образуването на пукнатини,
причинено от бързото изпаряване на
водата от вятър или слънчева светлина.
Продуктът е изключително подходящ за
индустриални подове, самолетни писти,
хидросъоръжения и магистрали.
Mapecure S е продукт на основата на
смоли в органични разтворители, който
образува непроницаем за вода и въздух
равномерен слой върху бетона.
Продуктът е в съответствие с UNI 8657 и
UNI 8658 за продукти, образуващи тънък
слой за защита на бетон.
Mapecure S се нанася с валяк или
пръскане с ръчна помпа или със сгъстен
въздух върху повърхността на разтвора
или бетона, в тънък равномерен слой.
При кофрирани бетонни елементи
Mapecure S трябва да се нанесе веднага
след премахване на кофража.
Mapecure S е готов за употреба продукт
и затова не трябва да се разрежда с
разтворители. Продуктът се разбърква
внимателно преди употреба.

Разходна норма
110-150 г/м2
Опаковка
Варели по 10 кг.

Разходна норма
- неразреден: 70 до 100 г/м².
- разреден в съотношение 1:1 по обем с
вода: 140 до 200 г/м² в разтвор.
Опаковка
Туби по 25 кг.

Разходна норма
100-150 г/м².
Опаковка
Туби по 24 кг.
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Mapecure SRA

Добавка за редуциране на
хидравличното свиване и образуване
на микропукнатини.
Mapecure SRA е специална течна добавка
без съдържание на хлориди, разработена
за редуциране на хидрометричното
свиване на разтворите за саниране
от серията Mapegrout. Добавката се
използва също при стандартни или
самоуплътняващи и ремонтни бетони,
получени със Stabilcem SCC, за да се
елиминира образуването на пукнатини.
Най-добри резултати се получават, когато
Mapecure SRA се смеси с ремонтни
разтвори с контролирано свиване
или в комбинация с бетон, съдържащ
Expancrete. Продуктът позволява тези
системи да се разгърнат още повече
през първите дни на втвърдяването,
независимо дали това става във
влажна среда или на открит въздух.
Когато Mapecure SRA и Expancrete
се използват заедно, резултатът е, че
предимствата на всеки отделен продукт
се комбинират и допълват, така че
свойствата на разтвора и бетона са
по-добри в сравнение с традиционните
системи на циментова основа. Mapecure
SRA е съвместим с всички традиционни,
суперпластифициращи добавки на
нафталино-сулфонатна основа от серията
Mapefluid, както и с акрилните добавки
от серията Dynamon и с всички видове
цимент съгласно стандарт UNI EN 197/1.
Разходна норма
- за подготовка на разтвори: 0,25-0,5% от
теглото на сместа;
- за подготовка на бетон: 5-8 л/м³.
Опаковка
Туби по 20 кг.
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Mapefibre
NS12/NS18

Монофиламентни, първични
полипропиленови фибри за бетон, с
дължини 12 мм и 18 мм.
Mapefibre NS12/NS18 са 100% първични
алкалоустойчиви монофиламентни
полипропиленови фибри, неабсорбиращи
вода. Те са специално разработени, за да
редуцират образуването на пукнатини,
следствие на хигрометричното свиване
на бетона. Специалната монофиламентна
структура на фибрите прави тяхното
разпределение и позициониране в
бетоновата смес по-лесно, така че те да
бъдат разпределени равномерно, за да
създадат здрава матрица, устойчива на
напреженията, породени от процесите на
свързване и втвърдяване на бетона.
Mapefibre NS12/NS18 са особено
подходящи при производството на
бетон за индустриални подове, летища
и паркинги, както и за производство на
сглобяеми бетонови панели и тръби.
Mapefibre NS12/NS18 се добавят в
циментовия миксер, заедно с всички други
компоненти (цимент, агрегати, вода и
добавки). Употребата на Mapefibre NS12/
NS18 не осигурява никакво предимство от
конструктивна гледна точка, т.е фибрите
не трябва да се смятат като алтернатива
на стоманената армировка.
Разходна норма
600 г за 1м³ бетон.
Опаковка
Кутии с 30 бр. опаковки по 600 г

Mapefibre ST30

Mapefibre ST42

Структурни полимерни фибри за
бетон.
Mapefibre ST30 са структурни полимерни
фибри, с дължина 30 мм, разработени за
повишаване опънната якост на бетона.
Mapefibre ST30 са алтернатива на
електро-заварените мрежи, когато
се използват за разпределяне на
натоварванията и осигуряване
на по-добър контрол върху
пукнатинообразуването. Фибрите се
разпределят равномерно в циментовата
смес и армират бетона във всички
направления-състояние, което не може
да се постигне с метални фибри. За
разлика от металните фибри, Mapefibre
ST30 не корозират, дори ако се намират
в агресивни условия. Полимерните фибри
са по леки от металните, което улеснява
тяхното съхранение и полагане.
Специфичната повърхност на
Mapefibre ST30 увеличава сцеплението
им с бетона и позволява равномерното
им разпределяне в сместа. Бетонът
с Mapefibre ST30 е по-дуктилен и с
по-висока остатъчна якост на огъване.
Mapefibre ST30 могат да се използват при
всички класове бетон, при специфични
замазки, индустриални подове, морски
конструкции и сглобяеми бетонни
елементи.
Mapefibre ST30 могат да се добавят в
смесителя на миксер-камиона, към всички
други компоненти на бетоновата смес,
или за предпочитане да се смесват на
конвейрната лента, заедно с агрегатите,
по време на процеса на натоварване.

Структурни полимерни фибри за
бетон.
Mapefibre ST42 са структурни полимерни
фибри, с дължина 42мм, разработени
за повишаване характеристиките на
конвенционалния, „сглобяемия“ и
пръскания бетон. Mapefibre ST42 са
алтернатива на електро-заварените
мрежи и/или стоманените фибри,
когато се използват за разпределяне
на натоварванията и осигуряване
на по-добър контрол върху
пукнатинообразуването.
С Mapefibre ST42 може да се произвежда
бетон с висока дуктилност, както
и торкрет с нормално и ускорено
свързване. За разлика от металните
фибри, Mapefibre ST42 не корозират,
дори ако се намират в агресивни
условия. Полимерните фибри са по леки
от металните, което улеснява тяхното
съхранение и полагане.
Специфичната повърхност на Mapefibre
ST42 увеличава сцеплението им с бетона и
позволява равномерното им разпределяне
в сместа. Фибрите Mapefibre ST42
значително повишават дуктилността и
якостта на опън на бетона.
Mapefibre ST42 са особено подходящи
при индустриални подове, при
производство на сглобяеми бетонни
панели и тръби, при производство на
пръскан бетон. Mapefibre ST42 се добавят
в циментовия миксер, заедно с всички
други компоненти (цимент, агрегати, вода
и добавки).

Разходна норма
1-6 кг за 1 м³ за бетон.
Опаковка
Полиетиленови торби по 6 кг.

Разходна норма
1-6 кг за 1 м³ бетон.
Опаковка
Полиетиленови торби по 6 кг.

106

Mapefibre Steel
85/50

Структурни стоманени фибри за
бетон.
Mapefibre Steel 85/50 са структурни
стоманени фибри с дължина 50 мм
и „омега“ профил, разработени за
повишаване характеристиките на
конвенционалния, „сглобяемия“ и
пръскания бетон. Mapefibre Steel 85/50
са алтернатива на електро-заварените
мрежи, когато се използват за
производството на бетон с висока
дуктилност и за ограничаване на
образуването на пукнатини.
Mapefibre Steel 85/50 се използват
при индустриални подове, при бетон за
фундаменти, при паркинги, при кейове
и пристанища, при сглобяеми бетонни
панели и тръби, при строителството
на язовири и при покрития на тунели
(торкрет). Употребата на Mapefibre Steel
85/50 предлага много предимстава като:
структурно усилване, по-добри механични
характеристики, значително по-висока
дуктилност, по-добро съпротивление
на удар, по-лесно и по-бързо полагане,
по-равномерно разпределяне на
армировката в бетоновата смес.
Разходна норма
20-40 кг за 1 м³ бетон.
Опаковка
Кутии по 20 кг.
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Mapeform Eco 31

Mapeform 1500

Кофражно масло на основата
на растителни масла във водна
емулсия.
Mapeform Eco 31 може да се използва
за метални, алуминиеви и пластмасови
кофражни форми, за да осигури лесното
им отстраняване от бетона. Особено
подходящ е за вертикални повърхности.
Mapeform Eco 31 улеснява
декофрирането на сглобяеми бетонни
елементи и на свързващ под въздействие
на пара бетон. Mapeform Eco 31 е
съставен от стабилна емулсия на
растителни масла, корозионни инхибитори
и специални добавки. Mapeform Eco 31
се характеризира с много предимства
като: подобрено качество на готовата
бетонна повърхност, няма запрашаване
на повърхността, няма мазни петна, дори
ако се използва бял цимент, по-лесно
почистване на кофражните форми, лесно
и бързо биоразградимо, т.е не е токсично
и не предизвиква раздразнения.
Mapeform Eco 31 се полага върху чисти и
сухи кофражни форми, за предпочитане
в един слой, с помощта на помпа, под
нялягане от 6 бара. За ефективно
декофриране, не трябва да се надвишава
посочената за продукта разходна норма.
Предозирането на Mapeform Eco 31 може
да доведе до образуването на фин прах
по повърхността на елемента, което може
да промени външния му вид.
Mapeform Eco 31 е готов за употреба
продукт.

Многофункционално кофражно
масло с нисък вискозитет.
Mapeform 1500 може да се използва
за метални, алуминиеви и пластмасови
кофражни форми, за да осигури лесното
им отстраняване от бетона.
Mapeform 1500 улеснява декофрирането
на сглобяеми бетонни елементи, на
елементи, кофрирани с циментов или
гипсов кофраж и на свързващ под
въздействие на пара бетон. Mapeform
1500 е съставен от специални смеси
на масла, корозионни инхибитори и
специални добавки. Mapeform 1500
се характеризира с много предимства
като: подобрено качество на готовата
бетонна повърхност, няма запрашаване
на повърхността, няма мазни петна, дори
ако се използва бял цимент, по-лесно
почистване на кофражните форми, лесно
за употреба. Mapeform 1500 се полага
върху чисти и сухи кофражни форми с
помощта на помпа под ниско налягане
или с напоена кърпа. Продуктът се нанася
равномерно върху кофража, така че да
се образува тънък филм. За ефективно
декофриране, не трябва да се надвишава
посочената за продукта разходна норма.
Предозирането на Mapeform 1500 може
да доведе до образуването на фин прах
по повърхността на елемента, което може
да промени външния му вид.
Mapeform 1500 е готов за употреба
продукт.

Разходна норма
От 15 до 25 г/м2 за метални и пластмасови
кофражи.
Опаковка
Туби по 23 кг, варели по 200 л, IBC варели
по 1000 л

Разходна норма
От 20 до 25 г/м2 в зависимост от типа на
кофража
Опаковка
Туби по 23 кг, варели по 200 л, IBC варели
по 1000 л

Form-Release Agent
DMA 1000

Кофражно масло за дървен кофраж.
DMA 1000 представлява кофражно масло,
което образува емулсия с водата и може
да се нанася върху всякакви дървени
кофражни форми, за улесняване на
премахването им от бетона, подобрявайки
външния вид на готовата повърхност.
В чист съд се изсипват 20 части вода
по обем, след което разбърквайки,
постепенно се добавя 1 обемна част
DMA 1000, до получаване на бяла
емулсия.
При нов или силно абсорбиращ кофраж,
се препоръчва да се използва DMA 1000,
разреден с вода в отношение 1:5.
Емулсията се нанася върху сухи или леко
влажни кофражни форми с помощта на
четка.
Разходна норма
От 10 до 30 г/м2 за неразреден продукт.
Опаковка
Туби по 4,5 кг, 9 кг и 23 кг.
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Form-Release Agent
DMA 2000

Универсално кофражно масло с
химическо и физическо действие.
DMA 2000 може да се използва за
всякакви видове метални, алуминиеви
и пластмасови кофражни форми, за да
осигури лесното им отстраняване от
бетона.
В резултат на употребата на DMA 2000
имаме по-добър външен вид на готовата
повърхност, без петна, дори и ако се
използва бял цимент.
DMA 2000 се препоръчва и за свързващ
под въздействие на пара бетон.
DMA 2000 е съставен от синтетични
масла и специални добавки, с добавени
корозионни инхибитори.
DMA 2000 е готов за употреба продукт,
характеризиращ се с висока подвижност,
който няма нужда да се разрежда с
разтворители или вода преди нанасянето.
DMA 2000 се нанася с четка, пръскане
или ръчна помпа.
Разходна норма
От 20 до 40 г/м2, според вида на
използвания кофраж.
Опаковка
Туби по 4,5 кг и 23 кг.
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Mapefix PE SF

Mapefix VE SF

Mapefix PE Wall

Химически анкер, без съдържание
на стирен, на основата на
полиестерна смола.
Mapefix PE SF е двукомпонентна
полиестерна смола без съдържание на
стирен, в опаковка от единичен картуш
със статичен миксер. Продуктът е
сертифициран като химически анкер
за метални пръти в грапави отвори в
различни строителни материали като
бетон, камък, тухли (плътни и решетъчни)
и др. Смолата е изключително подходяща
за закрепване на антени, знаци, сглобки
на врати и прозорци, санитария и др.
Mapefix PE SF се характеризира със
следните предимства: подходящ е за
бетон и зидария; може да се използва
във влажни отвори и при температури до
-5оC; бързо свързване; сертифициран е
съгласно ETA опция 7 ( анкери в натискова
заона ); наличен е в опаковка, удобна за
полагане с пистолет за силикон; подходящ
е за пръти от M8 до M24.
Сертификати: ETA опция 7 за анкери в
натискова зона (M8÷M24).

Винилестерен химически анкер за
конструктивни натоварвания. Не
съдържа стирен.
Mapefix VE SF е двукомпонентна
винилестерна смола без съдържание на
стирен и разтворители, в опаковка от
единичен картуш със статичен миксер.
Продуктът е сертифициран като химически
анкер за метални пръти в грапави отвори
във всякакви видове строителни материали,
като бетон, камък, дърво, зидария и др.
С Mapefix VE SF може да се анкерира
допълнителна армировка в стоманобетон,
както и да се анкерират елементи, подложени
на сеизмични натоварвания (клас C1).
Продуктът е изключително подходящ за
дейности при конструктивни усилвания, както
и за анкериране на елементи, подложени на
агресивно въздействие от околната среда.
Може да се използва при анкери, които
в процеса на експлоатация ще бъдат
постоянно под вода, както и такива,
подложени на статични, динамични и
сеизмични натоварвания.
Mapefix VE SF се характеризира със
следните предимства: подходящ е за анкери
в опънна зона, конструктивни пръти в
бетон и сеизмични натоварвания; може
да се използва при всякакви строителни
материали; подходящ е за влажни отвори;
бързо свързване; подходящ е за температури
до – 10оC; 4 ETA сертификата; много високи
механични показатели; подходящ е за пръти
от M8 до M30 и от ø8 до ø32.
Сертификати: ETA опция 1 за анкери в
опънна зона (M12÷M30, ø12÷ø32) и натискова
зона (M8÷M30, ø8÷ø32); ETA сеизмичност
C1 за анкери в сеизмични зони; ETA опция
АРМИРОВКА за анкериране на допълнителни
армировъчни пръти в стоманобетон ( ø8÷ø25);
Пожароустойчовост за анкери в рискови за
пожар зони.

Химически анкер, на основата на
полиестерна смола, за зидария. Не
съдържа стирен.
Mapefix PE Wall е двукомпонентна
полиестерна смола без съдържание на
стирен, в опаковка от единичен картуш
със статичен миксер. Продуктът е
сертифициран като химически анкер за
метални пръти в грапави отвори в плътна,
перфорирана и смесена зидария.
Mapefix PE Wall се характеризира
със следните предимства: подходящ е
за всякакъв вид зидария; може да се
използва при температури до 0оC; бързо
свързване; сертифициран е съгласно
ETAG 029 ( анкери в зидария ); наличен е в
опаковка, удобна за полагане с пистолет
за силикон; подходящ е за пръти от M8 до
M24 ( сертифициран е до M12).
Сертификати: ETAG 029 за анкери в
зидария (M8÷M12)

Опаковка
Картуши от 300 мл и 420 мл.

Опаковка
Картуши от 300 мл и 380 мл.

Опаковка
Картуши от 300 мл и 420 мл.

OP7: non cracked concrete

OP1: cracked and non cracked
concrete

C1: Seismic performance

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32
European Technical Approval
ETAG 029

M8 ÷ M24
OP7: non cracked concrete

Ø8 ÷ Ø25
Rebar: post installed rebar

M8 ÷ M12
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Mapefix EP 470
Seismic

Mapefix EP 385

Химически анкер на основата на чиста
епоксидна смола за конструктивни
натоварвания.
Mapefix EP 385 е двукомпонентна чиста
епоксидна смола, в опаковка от картуш с
две отделения и статичен миксер. Продуктът
е сертифициран като химически анкер за
метални пръти в гладки и грапави отвори
във всякакви видове строителни материали,
като бетон, камък, дърво, зидария и др.
С Mapefix EP 385 може да се анкерира
допълнителна армировка в стоманобетон,
както и да се анкерират елементи, подложени
на сеизмични натоварвания (клас C1).
Продуктът е изключително подходящ за
дейности при конструктивни усилвания, както
и за анкериране на елементи, подложени на
агресивно въздействие от околната среда.
Може да се използва при анкери, които в
процеса на експлоатация ще бъдат постоянно
под вода, както и такива, подложени
на статични, динамични и сеизмични
натоварвания.
Mapefix EP 385 се характеризира със следните
предимства: подходящ е за анкери в опънна
и натискова зона, както и за сеизмични
натоварвания; може да се използва при
всякакви строителни материали; подходящ е
за влажни отвори, както и за такива под вода;
удължено време за работа; 5 ETA сертификата;
много високи механични показатели; подходящ
е за пръти от M8 до M39 ( сертифициран е от
M8 до M30) и от ø8 до ø40 (сертифициран е до
ø32)
Сертификати: ETA опция 1 за анкери в
опънна зона (M12÷M30, ø12÷ø32) и натискова
зона (M8÷M30, ø8÷ø32); ETA сеизмичност
C1 за анкери в сеизмични зони; ETA опция
АРМИРОВКА за анкериране на допълнителни
армировъчни пръти в стоманобетон ( ø8÷ø25);
ETA core drill за анкери в отвори от боркорона
(M10÷M24, ø10÷ø25); Пожароустойчовост за
анкери в рискови за пожар зони.
Опаковка
Картуши от 385 мл.

Химически анкер на основата на чиста
епоксидна смола за конструктивни
натоварвания.
Mapefix EP 470 Seismic е двукомпонентна
чиста епоксидна смола в отношение 2:1,
в опаковка от картуш с две отделения и
статичен миксер. Продуктът е сертифициран
като химически анкер за шпилки и армировка
в грапави и гладки отвори във всякакви
видове строителни материали, като бетон,
дърво, зидария и др. С Mapefix EP 470
Seismic може да се анкерира допълнителна
армировка в стоманобетон, както и да
се анкерират елементи, подложени на
сеизмични натоварвания (клас C2). Продуктът
е изключително подходящ за дейности
при конструктивни усилвания, както и за
анкериране на елементи, подложени на
агресивно въздействие от околната среда.
Може да се използва при анкери, които в
процеса на експлоатация ще бъдат постоянно
под вода, както и такива, подложени на
статични, динамични и
сеизмични натоварвания.
Mapefix EP 470 Seismic се характеризира
със следните предимства: подходящ е за
анкери в опънна и натискова зона, както
и за сеизмични натоварвания; може да
се използва при всякакви строителни
материали; подходящ е за влажни отвори,
както и за такива под вода; удължено време
за работа; 4 ETA сертификата; много високи
механични показатели; подходящ е за шпилки
от M8 до M30 и армировъчни пръти от ø8
до ø32.
Сертификати: ETA опция 1 за анкери в
опънна зона (M12÷M24) и натискова зона
(M8÷M30); ETA сеизмичност C2 за анкери в
сеизмични зони; ETA опция АРМИРОВКА за
анкериране на допълнителни армировъчни
пръти в стоманобетон (ø8÷ø32).
Опаковка
Картуши от 470 мл.

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25
Coredrill: core drilled hole

OP7: non cracked concrete

OP1: cracked and non cracked
concrete

C1: Seismic performance

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

M8 ÷ M30
OP7: non cracked concrete

M12 ÷ M24
OP1: cracked and non cracked
concrete

M16 ÷ M24
C2: Seismic performance

Ø8 ÷ Ø25
Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø32
Rebar: post installed rebar
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Полиуретанови пяни
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MapePUR Universal
Foam G/M

MapePUR Fire
Foam M

Еднокомпонентна експандираща
полиуретанова пяна.
MapePUR Universal Foam M е
еднокомпонентна ръчна експандираща
полиуретанова пяна, а MapePUR
Universal Foam G е еднокомпонентна
пистолетна експандираща полиуретанова
пяна. И двата продукта са съставени от
смес на полиуретанови преполимери,
пенообразуватели и специални добавки.
MapePUR Universal Foam M/G не
съдържат фреони, разрушаващи
озоновия слой. Екструдираните пяни
експандират под въздействие на влагата
от въздуха, след което втвърдяват
бързо, за да образуват стабилна и
затворена структура, с отлични механични
характеристики и високи изолиращи
параметри. MapePUR Universal Foam
M/G могат да се използват за уплътняване
около рамки на врати и прозорци, за
запълване на празнини между различни
строителни материали, за уплътняване
около преминаващи тръби и др.
MapePUR Universal Foam M/G
са непроницаеми и устойчиви на
температури в диапазона от -40оC до
+90оC. И двете пяни имат отлична адхезия
към повечето материали, използвани в
строителството, като тухли, бетон, гипс,
дърво, стъкло, метал, PVC и др. Устойчиви
са на образуване на мухъл и плесен. След
втвърдяване MapePUR Universal Foam
M/G могат да се изрязват, пробиват,
заглаждат с циментови продукти и да
се боядисват. Съгласно Германските
стандарти DIN 4102, пяните са клас по
запалимост B3.

Еднокомпонентна експандираща
пожароустойчива полиуретанова
пяна.
MapePUR Fire Foam M е
еднокомпонентна, ръчна, експандираща,
пожароустойчива полиуретанова пяна.
Съставена е от смес на полиуретанови
преполимери, пенообразуватели и
специални добавки. MapePUR Fire Foam
M не съдържа фреони, разрушаващи
озоновия слой. Екструдираната пяна
експандира под въздействие на влагата
от въздуха, след което втвърдява бързо,
за да образува стабилна и затворена
структура, с отлични механични
характеристики и високи изолиращи
параметри. MapePUR Fire Foam M може
да се използва за уплътняване около
рамки на врати и прозорци, както и около
отвори в индустриални сгради, изложени
на потенциална опасност от пожар; за
уплътняване на фуги в противопожарни
отделения, включително и в комбинация с
пожароустойчивия уплътнител Mapeflex
AC-FR; за закрепване на електрически
системи в стени и др.
MapePUR Fire Foam M е непроницаема
и устойчива на температури в диапазона
от -40оC до +90оC. Пяната има отлична
адхезия към повечето материали,
използвани в строителството, като тухли,
бетон, гипс, дърво, стъкло, метал, PVC и
др. Устойчива е на образуване на мухъл
и плесен. След втвърдяване MapePUR
Fire Foam M може да се изрязва,
пробива, заглажда с циментови продукти
и да се боядисва. Втвърдената пяна е
сертифицирана по стандартите EN 13501
(класификация за пожароустойчивост)
като клас EI 240 (до 20мм ширина), EI
180 (до 30мм ширина) и EI90 (до 40 мм
ширина). Съгласно Германските стандарти
DIN 4102, пяната е клас по запалимост B1.

Разходна норма
MapePUR Universal Foam M/G образуват
до 45 литра пяна, в зависимост от
заобикалящите условия.
Опаковка
Флакони по 750 мл.

Разходна норма
MapePUR Fire Foam M образува
до 45 литра пяна, в зависимост от
заобикалящите условия.
Опаковка
Флакони по 750 мл.
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Защита срещу графити
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WallGard Graffiti
Barrier

WallGard Graffiti
Remover Gel

Реверсивно защитно покритие
срещу графити.
WallGard Graffiti Barrier се препоръчва
за защита на фасадни облицовки от
мрамор, гранит или естествен камък,
срещу графити, изрисувани със спрей,
пастели, маркери и др. WallGard Graffiti
Barrier се препоръчва също за защита
на циментови фасадни облицовки. След
нанасянето на WallGard Graffiti Barrier
се образува филм, който покрива
порите на повърхността, без да влияе
на паропропускливостта, създавайки
отблъскваща бариера срещу масла и
вода, която предотвратява дълбокото
проникване на графитите. WallGard
Graffiti Barrier не променя външния вид на
повърхността.
WallGard Graffiti Barrier се нанася с четка,
валяк или пръскане, върху идеално чисти
и здрави повърхности, дори и да се леко
влажни.

Гел за почистване на графити.
WallGard Graffiti Remover Gel се
препоръчва за всякакви повърхности,
които не са предварително обработени
със защита срещу графити.
WallGard Graffiti Remover Gel има
консистенция на желатин и съдържа
безвредни биоразградими разтворители.
След нанасяне на WallGard Graffiti
Remover Gel се изчаква от 5 до 10 минути,
след което гела заедно с графитите се
отмива с помощта на водоструйка. На
местата, където не е възможно да се
използва вода под високо налягане, може
да се използва течаща вода и твърда
четка. WallGard Graffiti Remover Gel може
да се нанесе с четка, без предварителна
подготовка на повърхността.

Разходна норма
30-150 г/м2.

Опаковка
Кофи от 5 кг.

Опаковка
Кофи от 5 и 20 кг.

Разходна норма
100-200 г/м2 за слой, в зависимост от
грапавостта на основата.
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