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ЕДНОКОМПОНЕНТНИ ЛЕКИ
ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА

Сега работата ви е 
по-лека и никога 
не е имала толкова 
много предимства.
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Ultralite

Какъв е обхватът на Ultralite:
Името Ultralite се използва, за да идентифицира семейството 
на иновативни, леки циментови лепила, уникални по рода 
си, идеални за свързване на всички видове керамика, мозайка 
и естествени камъни, и в частност на тънки порцеланови 
плочки. Те са особено гъвкави в своите характеристики, което 
прави работата с тях при инсталиране по-лесна и по-бърза.

Ultralite

Характеристики и предимства:
• По-лесен за нанасяне в сравнение с традиционните лепила.

• Благодарение на специалната си формулировка работата с него 
е по-малко изморителна, тъй като стъклените микро-сфери или 
естествените агрегати, съдържащи се в лепилото, помагат при 
разнасянето с мистрия и то е по-лесно.

• По-леки опаковки (15 кг) с практични дръжки за хващане и 
пренасяне.

• До 80% по-висока икономичност на разхода в сравнение с други 
лепила от същата класификация.

• Отлично разстилане отзад, не се изисква двойно намазване.

• Еднокомпонентно деформируемо (S1) и високо деформируемо 
(S2) според EN 12004 и ISO 13007-1 стандарти.

• Перфектна адхезия към всички видове основи, които обикновено 
се използват в строителната индустрия.

• По-ниски транспортни разходи.

• Съдържа повече от 20% рециклирани материали.

• Помага за спечелване на Leed точки.

• Отлично брилянтно бяло.

• Благодарение на Low Dust технологията, образуването на прах 
по време на смесването е значително намалено за Ultralite S1 и 
Ultralite Flex.

Налично от оторизирани дистрибутори..



Ultralite S1 е еднокомпонентно, високоефективно, дефор-
мируемо, леко циментово лепило с увеличено отворено 
време, без вертикално приплъзване, Low Dust технология, 
отличен капацитет на нанасяне, добра способност за заглаж-
дане и много висока икономичност на разхода, с много ниска 
емисия на органични летливи вещества. Класифициран с 
C2TES1 в съответствие с EN 12004 и ISO 13007-1 стандарти 
и EMICODE EC1 R Plus съгласно GEV.

Ultralite S1 Quick е бързо съхнеща версия на Ultralite S1 
и е класифициран с C2FTS1 съгласно EN 12004 и ISO 13007-
1 стандарти; предпочитан избор е когато повърхностите 
трябва по-бързо да се подготвят за лек пешеходен тра-
фик или когато се лепи при по-студено време.

Ultralite S1
Ultralite S1 Quick

Ultralite S1



*  Повече данни и информация ще откриете в нашето Техническо ръководство 
„Системи за полагане на тънки порцеланови плочки”.

Защо да ги използваме:
•  60% по-висока икономичност на разхода в сравнение с другите ле-

пила от същата класификация: една 15 кг опаковка може да покрие 
същата повърхност от плочки, колкото 25 кг опаковка с традиционно 
лепило.

•  Позволява на всички видове керамика, включително тънки плочки* и 
мозайка, да са изцяло покрити и да се свържат “бързо” върху всич-
ки видове традиционни основи, загрети настилки, гипсокартон, външни 
фасади, и т.н.

•  Ultralite S1 Quick се препоръчва специално за наслагване върху сре-
ден до голям размер порцеланови плочки; нормално наслагваните 
лепила изискват по-дълго време на изчакване, преди повърхността да 
може да бъде подложена на лек пешеходен трафик.

•  Ultralite S1 е подходящ за свързване на стабилен естествен камък 
и камък, който не е чувствителен към влага; Ultralite S1 Quick също 
така особено се препоръчва за свързване на естествен камък, който 
обикновено е нестабилен и камък, който има склонност към лесно 
оцветяване.

•  И двете са подходящи за свързване на стъклена мозайка в басейни.

•  Те също така позволяват “бързо” свързване с хидроизолационни мем-
брани от семейството на Mapelastic и това на Mapegum WPS.

•  Ultralite S1 Quick има по-дълго работно време в сравнение с тради-
ционните бързосъхнещи циментови лепила.

.

Ultralite S1 Quick



Ultralite S2
Ultralite S2 Quick
Ultralite S2 е еднокомпонентно, високоефективно, силно 
деформируемо, леко циментово лепило с удължено отво-
рено време, отличен капацитет на нанасяне, добра способ-
ност за заглаждане и много висока икономичност на разхода. 
Класифицирано с C2ES2 съгласно EN 12004 и ISO 13007-1 
стандарти и EMICODE EC1 R Plus съгласно GEV.

Ultralite S2 Quick е бързата версия на Ultralite S2 и е кла-
сифицирано с C2FES2 съгласно EN 12004 и ISO 13007-1 стан-
дартите и EMICODE EC1 R Plus съгласно GEV; предпочитан избор 
е когато има нужда повърхностите да се подготвят по- 
бързо за лек пешеходен трафик и когато се налага по- 
бързо слепване при студено време.

Ultralite S2

+80%+80%+80% +80%+80%+80%



*  Повече данни и информация ще откриете в нашето Техническо 
ръководство „Системи за полагане на тънки порцеланови плочки”.

Защо да ги използваме:
•  80% по-висока икономичност на разхода отколкото двукомпонент-

ните лепила със същата класификация.
•  Единствените еднокомпонентни силно деформируеми (клас S2) 

лепила съгласно EN 12004 стандартите: няма нужда да се добавя ла-
текс, само се смесват с вода.

•  Позволява на всички видове керамични, включително плочки голям 
размер и тънки плочки* и на мозайка, да бъдат добре покрити и 
“бързо” свързани върху деформируеми основи, както и върху всички 
видове традиционни основи, загрети настилки, гипсокартон, външни 
фасади и т.н.

•  Ultralite S2 Quick особено се препоръчва за наслагване върху пор-
целанови плочки с голям размер; нормално поставяните лепила 
изискват по-дълго време на изчакване преди повърхността да може да 
бъде подложена на лек пешеходен трафик.

•  Ultralite S2 е подходящ за свързване на стабилни естествени камъ-
ни и камъни, които не са чувствителни към влага; Ultralite S2 Quick 
е също така особено препоръчван за свързване на естествен ка-
мък, който обикновено е нестабилен и камък, и има склонност 
лесно да се оцветява.

•  Те също така позволяват “бързо” свързване с хидроизолационните 
мембрани от семейството на Mapelastic и на Mapegum WPS.

•  Също така са подходящи за облицованата с плочки термална изола-
ционна система Mapetherm Tile System.

•  Те запазват тяхната кремообразна консистенция и лекота на прило-
жение при по-високи температури в сравнение с двукомпонентните 
лепила със същата класификация. Ultralite S2 Quick има по-дълго ра-
ботно време в сравнение с традиционните бързосъхнещи циментови 
лепила със същата класификация.

Ultralite S2 Quick



Ultralite Flex

+55%+55%+55%

Ultralite Flex
Ultralite Flex е еднокомпонентно, високоефективно, сравни-
телно деформируемо, леко циментово лепило с увеличено 
отворено време, Low Dust технология, без вертикално плъз-
гане, отличен капацитет на нанасяне, добра способност за 
заглаждане и много висока икономичност на разхода, с 
много ниска емисия на органични летливи съединения. Кла-
сифициран с C2TE според EN 12004 и ISO 13007-1 стандар-
тите и EMICODE EC1 R Plus съгласно GEV.

Защо да използвате Ultralite Flex:
•  До 55% по-висока икономичност на разхода в сравнение с другите 

лепила от същия клас: една 15 кг опаковка е достатъчна за инста-
лиране на приблизително същото количество m2 плочки колкото 
25 кг опаковка с обикновено лепило.

•  Подходящо за всички видове керамика, мозайка, тънки порцела-
нови плочки (без армировъчна мрежа) и стабилни камъни върху 
всякакви конвенционални видове основи, чрез наслагване върху 
загрети основи и върху гипсокартон.

•  Позволява да се инсталират плочки върху хидроизолационни 
мембрани от семейството на Mapelastic и върху Mapegum WPS.

•  Идеален за инсталиране върху всички видове плочки, за ежеднев-
на употреба.

Леко и здраво за 
ежедневна работа с 
облицовъчни материали
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Техническа документация
От менюто в техническата секция можете да пре-
гледате техническата документация, разделена  по 
продуктови линии и тип на документа.

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

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

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


