COMPLEET
ASSORTIMENT
TEGELLIJMEN
POEDERLIJMEN | PASTALIJMEN

VAN ZERO EMISSIE POEDERLIJM
TOT PROJECT PASTALIJM
Naar welke klus je ook gaat, met het assortiment tegellijmen van Mapei in je bus
ben je altijd goed uitgerust. Van poederlijm tot pastalijm; Mapei heeft alles wat de
tegelzetter nodig heeft.

Tegellijm voor elke klus
Heb je een projectlijm nodig? Gebruik
de klassieke poederlijm Adesilex P9. Op
zoek naar een ultralichte poederlijm? Dan
kies je Ultralite S1. Liever een stofarme
poederlijm? Keraflex Extra S1 LD (low dust)
is jouw lijm! Helemaal emissievrij werken?
Met Keraflex Maxi S1 Zerø werk je niet
alleen 100% milieubewust, je behaalt ook
maximale prestaties.
Naast poederlijmen heeft Mapei ook
hoogwaardige pastalijmen voor je. Met

Keramastic en Ultramastic 5 verlijm je in
een handomdraai klein én groot formaat
tegels.
Het mag voor zich spreken; al deze lijmen
zijn van topkwaliteit. En om het je nog
gemakkelijker te maken heeft Mapei
ook
egalisatiemortels,
uitvlakmortels,
afdichtingsmiddelen, voorstrijkmiddelen,
voegmortels,
kitten
en
reinigingsproducten in het assortiment. Echt alles
dus voor in je bus!

Alles voor de
tegelzetter
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Poeder
lijmen

Adesilex P9
Glijvaste cementlijm met een langere open tijd en een
uitstekende verwerkbaarheid voor keramische tegels.

KLEUR: WIT OF GRIJS

VERBRUIK: 2 - 5 KG/M²

VERPAKKING: 5 EN 25 KG

Ultralite S1
Glijvaste, vervormbare lichtgewicht cementlijm met een
lange open tijd, Low-Dust technologie en een zeer hoog
rendement, voor alle formaten keramische tegels.

KLEUR: WIT OF GRIJS

VERBRUIK: 1,5 - 2,5 KG/M²

VERPAKKING: 15 KG

Ultralite S2 Flex
Zeer vervormbare, lichtgewicht cementlijm met een
verlengde open tijd, Low Dust-technologie en een zeer
hoog rendement. Bijzonder geschikt voor het verlijmen
van groot formaat tegels.
KLEUR: WIT OF GRIJS

VERBRUIK: 1,5 - 3,5 KG/M²

VERPAKKING: 15 KG

Keraflex Extra S1 LD
Vervormbare, glijvaste cementlijm met een zeer lage
emissie aan vluchtige organische stoffen, een langere
open tijd en Low Dust-technologie, voor het verlijmen
van keramische tegels.

KLEUR: GRIJS

VERBRUIK: 2 - 5 KG/M²

VERPAKKING: 20 KG

Keraflex Maxi S1 Zerø
Vervormbare, glijvaste cementlijm met een langere
open tijd, Low Dust-technologie en een gecertificeerde
compensatie van de residuele uitstoot van
broeikasgassen voor keramische tegels en natuursteen.
KLEUR: GRIJS
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VERBRUIK: 2 - 5 KG/M²

VERPAKKING: 25 KG
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Kerafluid HPA
Vloeibedlijm voor het binnenshuis verlijmen van
tegelvloeren op anhydriet ondergronden.

KLEUR: WIT

VERBRUIK: 2 - 5 KG/M²

VERPAKKING: 25 KG

Elastorapid
Zeer flexibele, snelbindende en sneldrogende glijvaste
twee-componenten cementlijm met een langere
open tijd. Bijzonder geschikt voor het verlijmen van
natuursteen.

KLEUR: GRIJS EN WIT

Pasta
lijmen

VERBRUIK: 2 - 5 KG/M²

VERPAKKING: 25 KG (A) /
6,25 KG (B)

Keramastic
Gemakkelijk te versmeren, glijvaste pastalijm met een
lange correctietijd en een langere open tijd voor het
verlijmen van klein tot middelgroot formaat wandtegels.
KLEUR: WIT

VERBRUIK:
1,5 - 2,5 KG/M²

VERPAKKING: 5 EN 16 KG

Ultramastic 5
Gebruiksklare, glijvaste pastalijm met een lange
correctie- en open tijd, voor het verlijmen van klein tot
groot formaat wandtegels.
KLEUR: WIT
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VERBRUIK:
1,5 - 2,5 KG/M²

VERPAKKING: 5 EN 16 KG
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Egalisatiemortels
Zelf-nivellerende egalines voor een perfect vlak oppervlak in
verschillende laagdiktes toepasbaar op nieuwe en bestaande
ondergronden.

Uitvlakmortels
Eenvoudige verwerkbare cement/kalkgebonden uitvlakmortels en
een fijnpleisters voor een super gladde afwerking.

Afdichtingsmiddelen
Cementgebonden en pasteuze waterdichtings- en ontkoppelings
membranen voor het waterdicht maken van elk oppervlak.

Voorstrijkmiddelen
Primers voor elke ondergrond, voor zuigende ondergronden en niet
zuigende ondergronden, en een primer die werkt als vochtscherm.

Voegmortels en kitten
Cementvoegen met de beste prestaties, epoxyvoegen voor kritische
omgevingen en kitten voor keramiek en natuursteen.

Middelen voor reiniging en onderhoud
Diverse reinigings- én onderhoudsproducten voor dagelijks
onderhoud en zwaardere vervuiling.

Alles
voor de
bouw
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Kijk voor meer informatie over deze producten op mapei.nl.
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Een wereldwijd
netwerk

TOTAALOPLOSSINGEN
VOOR DE BOUW
Wereldleider in het produceren van lijmen, kitten en chemische producten voor de
bouw, dat is Mapei. Met meer dan 5.000 producten in het portfolio is er van fundering
tot dak altijd wel een oplossing voorhanden.

Mapei Nederland

Verbinden, versterken en
Apeldoorn is waar het allemaal gebeurt. beschermen
Vanaf deze centrale plek in Nederland
bedienen wij de Nederlandse markt met
duurzame oplossingen voor woningen utiliteitsbouw, renovatie van cultureel
erfgoed,
hospitalityen
retailsector,
industrie, infrastructuur, sport, openbare
ruimte en de scheepsbouw. Oplossingen die
men terugvindt in gevels, balkons, galerijen,
vloeren,
wanden,
badkamers,
(groot)
keukens en andere toepassingen. Complete
systemen waarin beproefde producten
optimaal op elkaar zijn afgestemd, waardoor
kwaliteit kan worden gewaarborgd en
faalkosten verminderd. Totaaloplossingen
voor de bouw noemen we dat.
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Tegellijmen, kitten, voegen, producten
voor betonreparatie en -bescherming,
waterdichting, vloeren en wanden; wij bieden
oplossingen die verbinden, versterken én
beschermen. Maar we doen meer. Naast
de technische support die wij geven
voor, tijdens en na een project, delen wij
ook onze kennis met de voorschrijvende
markt en uitvoerende partijen in de vorm
van productpresentaties en trainingen.
Zo verbinden, versterken en beschermen
we niet alleen met onze systemen, maar
ook in de relatie met onze partners.

Mapei
Nederland
is
onderdeel
van
het
internationale familiebedrijf Mapei S.p.A. dat met
dochterondernemingen verspreid over Europa,
Afrika, Amerika, Azië en Australië een begrip is
binnen bouwwereld. Met een wereldwijd netwerk
van specialisten, een uitgebreid logistiek netwerk
en een internationaal georiënteerde R&D ontwikkelt
en vermarkt de Mapei Group al meer dan 80 jaar
producten en systemen die over de hele wereld
succesvol worden toegepast.

Mapei als projectpartner
Mapei heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan.
Zo zijn er voor een groot aantal producten EPD`s
(Environmental Product Declarations) opgesteld,
bieden we ondersteuning in de ontwerpfase met
BIM, BREEAM en LEED, maar hebben we ook onze
eigen bestekservice. Hierdoor is Mapei in staat
op te treden als volwaardig gesprekspartner voor
projectontwikkelaars en andere voorschrijvende
instanties. Eén projectpartner van fundering tot dak.
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Totaaloplossingen voor de bouw

WONING- EN
UTILITEITSBOUW

CULTUREEL ERFGOED

HOTELS EN RETAIL

INDUSTRIE

INFRASTRUCTUUR

SPORT

OPENBARE RUIMTE

SCHEEPSBOUW

Mapei Nederland B.V.
Oude Apeldoornseweg 37 K
7333 NR Apeldoorn
T +31 (0)85 00 69 200
verkoop@mapei.nl
mapei.nl

