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MAPECOAT TNS
COATINGS VOOR 
DE OPENBARE 
RUIMTE
COATINGS FOR URBAN AREAS
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GEEF KLEUR AAN 
DE OPENBARE 
RUIMTE
Een coating die snel uithardt, ook bij lagere 
temperaturen. Dat is wat Mapei’s Mapecoat 
TNS coatings uitermate geschikt maken 
voor de openbare ruimte. De Mapecoat TNS 
systemen zijn bovendien antislip, krasvast en 
makkelijk te reinigen, waardoor speelplaatsen, 
parkeerplaatsen, fi etspaden, wandelpaden, 
pleinen, maar ook stadions, trappen en galerijen 
duurzaam beschermd worden. Van okergeel tot 
poederroze, de coatingsystemen zijn maar liefst in 
36 standaard kleuren leverbaar. En dat niet alleen; 
andere kleuren zijn op aanvraag ook mogelijk. 
Met de Mapecoat TNS systemen van Mapei geef je 
letterlijk kleur aan de openbare ruimte.

A coating that dries quickly, even at lower 
temperatures. That is what makes Mapei’s 
Mapecoat TNS coatings extremely suitable for 
urban areas. The Mapecoat TNS systems are 
slip- and scratch-resistant and easy to clean, so 
playgrounds, parking lots, cycle paths, pedestrian 
paths, squares, but also stadiums, stairs and 
galleries can be permanently protected. From 
yellow ochre to powder pink, the coating systems 
are available in 36 standard colours. And not only 
that; also other colours are available on request. 
With Mapei’s Mapecoat TNS systems you literally 
colour your world.

 #letscolouryourworld
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• Directe applicatie op vers en poreus asfalt 
en met primer op oud asfalt, beton of 
andere oppervlakken

• Droogt snel, ook bij lage temperaturen
• Geschikt voor o.a. speelplaatsen, fi etspaden, 

wandelpaden, pleinen, stadions, trappen en 
galerijen

• Eenvoudige applicatie met roller, wisser of 
spuitapparatuur

• CE markering
• Gecertifi ceerde bestendigheid tegen vorst, 

strooizout, zuren, basen, olie, benzine, 
chloorwater, etc.

• Eenvoudig te reinigen
• Beschikbaar in 36 standaard kleuren, maar 

ook andere kleuren zijn mogelijk
• Laag in kosten

• Direct application on fresh porous asphalt 
and with primer old asphalt, concrete or 
other surfaces

• Dries quickly, even at low temperatures 
• Suitable for playgrounds, cycle paths, 

pedestrian paths, squares, stadiums, 
staircases and galleries 

• Easy to apply with roller, squeegee or with 
spray equipment

• CE mark
• Certifi ed resistance to frost, salt, acids, 

bases, oils, gasoline, chlorine etc.
• Easy to clean
• Available in 36 standard colours, but also 

other colours are possible
• Low in costs

KENMERKEN | FEATURES

MAPECOAT TNS RACE TRACK

Robuuste, makkelijk aan te brengen één-component coating

Robust, easy-to-apply one-component coating



76

• Direct application on fresh porous asphalt 
and with primer old asphalt, concrete or 
other surfaces

• Dries quickly, even at low temperatures
• Suitable for parking spaces, cycle paths, 

pedestrian paths, road markings, etc.
• Easy to apply with roller, squeegee or with 

spray equipment
• Available in 36 standard colours, but also 

other colours are possible 
• High resistance, durable and easy to clean
• Low in costs

• Directe applicatie op vers en poreus asfalt 
en met primer op oud asfalt, beton of 
andere oppervlakken

• Droogt snel, ook bij lage temperaturen
• Geschikt voor o.a. parkeerplaatsen, 

fi etspaden, wandelpaden, wegmarkeringen, 
etc.

• Eenvoudige applicatie met roller, wisser of 
spuitapparatuur

• Beschikbaar in 36 standaard kleuren, maar 
ook andere kleuren zijn mogelijk

• Hoge bestendigheid, duurzaam en 
eenvoudig te reinigen

• Laag in kosten

VOORDELEN/ ADVANTAGES

MAPECOAT TNS EXTREME

KENMERKEN | FEATURES

IJzersterk, “heavy duty” twee-componenten coating

Very strong, “heavy duty” two-component coating
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VOOR TENNIS | FOR TENNIS

MAPECOAT TNS
SPORTOPPERVLAKKEN

Naast coatings voor openbare ruimtes heeft 
Mapei ook coatings voor alle mogelijke 
sportoppervlakken, zoals vijf verschillende 
systemen voor tennis, waarvan enkele ITF 
gecertifi ceerd zijn...

Besides coatings for urban areas, Mapei also 
offers coatings for all types of sports surfaces, 
such as fi ve different systems for tennis, some 
of which are ITF certifi ed...
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... en twee verschillende systemen voor 
multisportvelden. Ontdek meer over deze 
systemen in de brochure Mapei Resin 
Systems for Sports Surfaces of neem 
contact met ons op.

... and two different systems for multisports. 
Discover more about these systems in the 
brochure Mapei Resin Systems for Sports 
Surfaces or contact us.

VOOR MULTISPORT | FOR MULTISPORT
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ÉÉN PROJECTPARTNER
VAN FUNDERING TOT DAK

Mapei Nederland
Apeldoorn is waar het allemaal gebeurt. 
Vanaf deze centrale plek in Nederland 
bedienen wij de Nederlandse markt 
met duurzame oplossingen voor 
woning- en utiliteitsbouw, renovatie 
van cultureel erfgoed, hospitality- en 
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.

Verbinden, versterken en 
beschermen
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.

Een wereldwijd netwerk
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.   

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 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 
voor-schrijvende instanties. Eén 
projectpartner van fundering tot dak. 

ONE PROJECT PARTNER
FROM FOUNDATION TO ROOFTOP

Mapei Netherlands
Apeldoorn is where it all happens. From 
this central place in the Netherlands 
we serve the Dutch market with 
sustainable solutions for residential 
and commercial buildings, renovation 
of cultural heritage, hospitality and 
retail sector, industry, infrastructure, 
sports, public areas and shipbuilding. 
Solutions that can be found in facades, 
balconies, galleries, fl oors, walls, 
bathrooms, (professional) kitchens and 
other applications. Complete systems 
in which proven products are optimally 
matched to guarantee quality and 
reduce failure costs. We call that: total 
solutions for the building market.

Connect, strengthen and protect
Tile adhesives, sealants, grouts, products 
for concrete repair and protection, 
waterproofi ng, fl ooring systems and 
wall coverings; we offer solutions that 
connect, strengthen and protect. But we 
do more. We provide technical support 
before, during and after a project is 
realized. We share our knowledge with 
the prescribing market in the form of 
product presentations and training. 
This is how we connect, strengthen and 
protect not only with our systems, but 
also in the relationship with our partners.

A worldwide network
Mapei Netherlands is part of the 
international family business Mapei 
S.p.A. Which has subsidiaries across 
Europe, Africa, America, Asia and 
Australia, and is a concept within the 
construction world for years. With a 
worldwide network of specialists, an 
extensive logistics network, and an 
internationally oriented R&D the Mapei 
Group develops and market products 
and systems for more than 80 that are 
successfully applied worldwide.

Mapei as project partner
Sustainability is high on Mapei’s 
agenda. A large number of our products 
have EPDs (Environmental Product 
Declarations), we offer support in the 
design phase with BIM, BREEAM and 
LEED, but we also have our own local 
technical specifi cation service. As a 
result, Mapei is able to act as a serious 
partner for project developers and 
prescribers. One project partner from 
foundation to rooftop.

A world leader in adhesives, sealants and chemical products for the construc-
tion industry, that is Mapei. With over 5,000 products in its portfolio, there is 
always a solution available from foundation to rooftop.
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Totaaloplossingen voor de bouw

Mapei Nederland B.V. 
Oude Apeldoornseweg 37 K
7333 NR Apeldoorn
T +31 (0)85 00 69 200
F +31 (0)85 00 69 299
verkoop@mapei.nl
www.mapei.nl P
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WONING- EN
UTILITEITSBOUW

INFRASTRUCTUUR

CULTUREEL ERFGOED

SPORT

HOTELS EN RETAIL

OPENBARE RUIMTE

INDUSTRIE

SCHEEPSBOUW




