
ULTRALITE 
FLEX RANGE 
Леки циментови лепила



Серия
Ultralite Flex

Серията Ultralite Flex е група 

продукти от уникални и иновативни 

леки циментови лепила, чиито 

характеристики правят по-лесна и 

безпроблемна работата на майстора 

на обекта. Те са идеални за полагане 

на големи гранитогресни плочи, както 

и на тънки плочки и са подходящи за 

полагане на всички видове керамични 

плочки, мозайки и естествени камъни.
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Кремообразна и лека смес,
по-лесна за нанасяне

Много ниска разходна норма
(15 кг торба покрива толкова м2, колкото
25 кг. торба обикновено лепило от същия 
клас

Отлична способност за обмокряне на 
гърба на плочките

15 кг торби, по-леки за 
транспортиране

По-лесно за пренасяне, благодарение на 
торбата с прикрепена дръжка

Ниско отделяне на прах по време на 
разбъркването

Превъзходна белота

Много ниско отделяне на 
летливи органични съединения, 
сертифицирана от GEV като EC1 Plus

Въздействията върху околната среда 
са оценени чрез методологията на 
LCA и са докладвани в декларации за 
екологични продукти

LEED кредити

Характеристики и 
предимства
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Ultralite S1 Flex

Еднокомпонентно, висококачествено, деформируемо, 
олекотено циментово лепило, без вертикално 
приплъзване, с удължено отворено време и 
много ниска разходна норма. Лесно се нанася с 
маламашка и се отличава с отлична способност 
за обмокряне на гърба на плочите, технология Low 
Dust и много ниско отделяне на летливи органични 
съединения. Класифицирано е като C2TES1 съгласно 
стандартите EN 12004 и ISO 13007-1, както и 
EMICODE EC1 Plus от GEV.

СЕРТИФИКАТИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

  IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

   CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S 

   E
N 12004 

C2TE S1



3

Деформируемо:
класифицирано като S1 съгласно 
стандарта EN 12004

Силно тиксотропно:
подходящо също така и за големи  и 
тежки плочи

Удължено отворено време

Идеално за монтаж на големи плочи, 
както и на тънки плочки

Подходящо за монтаж на естествен 
камък, при условие че е стабилен и не 
е чувствителен към влага

Подходящо за монтаж на стъклена 
мозайка в басейни за къпане

Подходящо за монтаж на/върху 
разделителни, антифрактурни 
хидроизолационни мембрани от 
серията Mapeguard

MED сертификат за ползване в 
корабостроителната индустрия

+30

 ≥2,5 mm

S1

Характеристики и 
предимства
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Ultralite S2 Flex

Еднокомпонентно, висококачествено, силно 
деформируемо, олекотено циментово лепило, с 
удължено отворено време и много ниска разходна 
норма. Лесно се нанася с маламашка и се отличава 
с отлична способност за обмокряне на гърба 
на плочите, технология Low Dust и много ниско 
отделяне на летливи органични съединения. 
Класифицирано е като C2ES2 съгласно стандартите 
EN 12004 и ISO 13007-1, както и EMICODE EC1 Plus от 
GEV.

СЕРТИФИКАТИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

 IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S

    E
N 12004 

C2E S2
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Не се изисква латекс,
смесва се само с вода

Силно деформируемо:
класифицирано като S2 съгласно 
стандарта EN 12004

Удължено отворено време

Кремообразно и лесно за полагане, 
вкл. и при високи температури

Идеално за монтаж на големи плочи, 
както и на тънки плочки

Подходящо за монтаж на естествен 
камък, при условие че е стабилен и не 
е чувствителен към влага

Идеално за монтаж върху фасади 
и върху външна топлоизолация, 
облицована с плочи (Mapetherm Tile 
System XL)

Подходящо за монтаж на/върху 
разделителни, антифрактурни 
хидроизолационни мембрани от 
серията Mapeguard

+30

1 comp.

 

S2

mm≥5

Характеристики и 
предимства
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Ultralite S1 Flex 
Quick

Еднокомпонентно, бързосвързващо и хидратиращо, 
висококачествено, деформируемо, олекотено, 
циментово лепило с удължено отворено време 
и много ниска разходна норма. Лесно се нанася с 
маламашка и се отличава с отлична способност 
за обмокряне на гърба на плочите, технология Low 
Dust и много ниско отделяне на летливи органични 
съединения. Класифицирано е като C2FES1 съгласно 
стандартите EN 12004 и ISO 13007-1, както и 
EMICODE EC1 Plus от GEV.

СЕРТИФИКАТИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

  EN 12004

C2FE S1  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
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ES
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Деформируемо:
класифицирано като S1 съгласно 
стандарта EN 12004

Удължено отворено време

Идеално за монтаж на големи плочи, 
както и на тънки плочки

Идеално за полагане на средни до големи 
по размер гранитогресни плочки върху 
съществуваща подова настилка

Подходящо за монтаж на естествен 
камък (вкл. на умерено нестабилен и 
чувствителен към оцветяване)

Идеално за бързи ремонтни работи,
за незабавно връщане в експлоатация

 
Удължена трайност след смесване

Полагане при студено време

Подходящо за бързо полагане, вкл. и в 
топло време, благодарение на удължената 
трайност след смесване

Подходящо за бърз монтаж върху 
хидроизолационни мембрани от сериите
Mapelastic и Mapegum WPS.

Подходящо за монтаж на/върху 
разделителни, антифрактурни 
хидроизолационни мембрани от серията 
Mapeguard

 ≥2,5 mm

S1

+30

approx. 50 Min

Характеристики и 
предимства
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Ultralite S2 Flex 
Quick

Еднокомпонентно, бързосвързващо и 
хидратиращо, висококачествено, силно 
деформируемо, олекотено, циментово лепило 
с удължено отворено време и много ниска 
разходна норма. Лесно се нанася с маламашка и 
се отличава с отлична способност за обмокряне 
на гърба на плочите, технология Low Dust и 
много ниско отделяне на летливи органични 
съединения. Класифицирано е като C2FES2 съгласно 
стандартите EN 12004 и ISO 13007-1, както и 
EMICODE EC1 Plus от GEV.

СЕРТИФИКАТИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

  IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

   CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S 

   E
N 12004 

C2FE S2
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Не се изисква латекс,
смесва се само с вода

Силно деформируемо:
класифицирано като S2 съгласно 
стандарта EN 12004

Кремообразно и лесно за полагане, 
вкл. и при високи температури

Удължена трахност след смесване

Идеално за бързи ремонтни работи,
за незабавно връщане в експлоатация

Подходящо за полагане при 
студено време

Подходящо за бързо полагане, вкл. 
и в топло време, благодарение 
на удължената трайност след 
смесване
Идеално за монтаж върху фасади 
и върху външна топлоизолация, 
облицована с плочи (Mapetherm Tile 
System XL)
Идеално за полагане на големи 
граниторесни плочки, както и на 
тънки плочки върху съществуваща 
подова настилка 

Подходящо за монтаж на естествен 
камък (вкл. на умерено нестабилен и 
чувствителен към оцветяване)

Подходящо за бърз монтаж върху 
хидроизолационни мембрани от 
сериите Mapelastic и Mapegum WPS.

Подходящо за монтаж на/върху 
разделителни, антифрактурни 
хидроизолационни мембрани от 
серията Mapeguard

approx. 50 Min

1 comp.

 

S2

mm≥5

Характеристики и 
предимства
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Ultralite Flex

Еднокомпонентно, висококачествено, средно 
деформируемо, олекотено, циментово лепило без 
вертикално приплъзване, с удължено отворено 
време, и ниска разходна норма. Лесно се нанася с 
маламашка и се отличава с отлична способност 
за обмокряне на гърба на плочите, технология Low 
Dust и много ниско отделяне на летливи органични 
съединения. Класифицирано е като C2TE съгласно 
стандартите EN 12004 и ISO 13007-1, както и 
EMICODE EC1 Plus от GEV.

СЕРТИФИКАТИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

 IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S

   E
N 12004 
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Силно тиксотропно

Удължено отворено време

Отлично свързване с всички основи, 
които обикновено се използват в 
строителната индустрия

Подходяща за ежедневна употреба 
за полагане на всички видове плочки

+30

Характеристики и 
предимства
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Бележки
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ГЛАВЕН ОФИС
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milan
+39-02-37673.1 
mapei@mapei.it
mapei.com

C
.P

. M
K

70
83

30
 (I

T)
 9

/2
0

21

ВСИЧКО Е OK, 
С MAPEI


