
ULTRATOP 
SYSTEMEN
CEMENTEUZE
GIETVLOEREN 
EN WANDEN
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© Imperial War Museum, Londen

De cementeuze Ultratop en Ultratop Loft systemen 
maken het mogelijk vloeren en wanden decoratief 
en cementgebonden af te werken. Het zijn estetische 
oplossingen voor vloeren en wanden, toepasbaar in allerlei 
soorten projecten. Van eenvoudige toepassingen tot de 
meest gewaagde waarbij architectonische creativiteit 
de vrije loop krijgt. Deze decoratieve cementgebonden 
systemen zijn veelzijdig toe te passen in zowel 
nieuwbouw als renovatie. Dankzij het minerale karakter 
en de personaliseerbaarheid vormen Ultratop en Ultratop 
Loft een onderscheidende visuele handtekening in elk 
ontwerp.  

VISUELE 
HANDTEKENING
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4 ULTRATOP SYSTEMEN

6 ULTRATOP BETONLOOK NATUURLIJK EFFECT
  Decoratieve gietvloer met natuurlijk effect

10 ULTRATOP BETONLOOK GEPOLIJST EFFECT
 Decoratieve gietvloer met gepolijst effect

14 ULTRATOP TERRAZZO
  Decoratieve, gepolijste gietvloer met toeslagmiddel

18 ULTRATOP LOFT SYSTEMEN

20 ULTRATOP LOFT VLOER
  Decoratieve, stucafwerking voor vloeren

21 ULTRATOP LOFT WAND
  Decoratieve, stucafwerking voor wanden

INHOUD
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ULTRATOP  
SYSTEMEN
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Ultratop 
vloersystemen
Ultratop vloersystemen 
maken het mogelijk om 
vloeren te maken met 
een natuurlijk, gepolijst 
en terrazzo effect. Ze 
worden gekenmerkt door 
een natuurlijk, mineraal 
heterogeen uiterlijk (niet 
egaal van kleur).

De Ultratop systemen zijn 
als volgt opgebouwd:
• een epoxyprimer
• een zelfnivellerende 

gietvloer op basis van 
voorgekleurd cement, 
aan te brengen in 
laagdiktes van 5-40 
mm

• verschillende (glans)
afwerkingen zijn 
mogelijk

Dankzij de mechanische 
prestaties en de 
veelzijdigheid zijn Ultratop 
systemen een betrouwbare 
en veilige oplossing voor 
veel sectoren, zoals:
• retail
• hotels en horeca
• recreatie en 

vakantieparken
• onderwijsinstellingen
• openbare gebouwen
• particuliere sector

Ultratop systemen zijn 
relatief onderhoudsvrij. 
Door de tand des tijds en 
het gebruik krijgen de 
vloeren een doorleefde 
look.
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Laagdikte: 5 tot 40 mm

12 standaard kleuren

Hoge mechanische bestendigheid

Meerdere glansgraad afwerkingen mogelijk

Weinig naden en voegen

Gemakkelijk te onderhouden

Mineraal en natuurlijk effect 

Toepasbaar in nieuwbouw en renovatie

Ultratop betonlook Natuurlijk effect
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Decoratieve, betonlook gietvloer met een natuurlijk effect.

ULTRATOP BETONLOOK
NATUURLIJK EFFECT

STANDAARD MIDDEN GRIJS ANTRACIET

WONINGEN

KANTOREN

WINKELS

GROTE SPECIALISTISCHE 
OPPERVLAKKEN

HOTELS, HORECA EN 
RECREATIE

OPENBARE GEBOUWEN EN 
CULTUREEL ERFGOED

ONDERWIJSINSTELLINGEN

3

2

1

Impregneer- en PU afwerklaag Ultratop 
Base Coat + Mapefloor Finish

Cementgebonden gietvloer
Ultratop

Epoxyprimer ingestrooid met quartz 
Primer SN + Quartz 1,2

Ondergrond van cement of beton

TOEPASSINGSGEBIEDEN SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

Standaard kleuren

* Kleuren zijn ter indicatie en kunnen in de werkelijkheid variëren afhankelijk van de toepassing.

WIT BEIGE LICHT GRIJSEXTRA WIT

ROOD
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 CHRISTIAN DIOR, Singapore
Bekende merken zijn veelal op zoek naar een sterke en 
exclusieve identiteit. De robuuste en evenwel stijlvolle 
uitstraling die met Ultratop gecreëerd kan worden, past goed 
in een modern interieur. 

 NIKE STORE, Tsjechië
In een stoere context, zoals die vaak in  
sportwinkels wordt toegepast, zorgen 
Ultratop systemen voor een industriële en 
robuuste uitstraling, die het vaak kleurrijke 
assortiment goed uit laten komen.

 GALERIE PARIS-BEIJING, Parijs
Of het nu gaat om kunstgalerijen of musea, Ultratop 
systemen vormen door de rustige en strakke uitstraling een 
goede basis voor de tentoongestelde werken, die hiermee 
perfect tot hun recht komen.
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HYUNDAI MOTORSTUDIO, Séoul
De betonlook uitstraling met daarin kleurnuances 
zijn essentiele kenmerken van Ultratop natuurlijk 
effect en Ultratop gepolijst effect.

Ultratop betonlook Natuurlijk effect
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Laagdikte: 5 tot 40 mm

12 standaard kleuren

Hoge mechanische bestendigheid

Meerdere glansgraad afwerkingen mogelijk

Weinig naden en voegen

Gemakkelijk te onderhouden

Mineraal en natuurlijk effect 

Toepasbaar in nieuwbouw en renovatie

Ultratop betonlook Gepolijst effect
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Decoratieve, betonlook gietvloer met een gepolijst effect.

ULTRATOP BETONLOOK
GEPOLIJST EFFECT

WIT BEIGE LICHT GRIJS

STANDAARD MIDEN GRIJS ANTRACIET

3

2

1

Impregneerlaag Mapecrete Stain 
Protection

Cementgebonden laag Ultratop

Epoxyprimer ingestooid met quartz
Primer SN + Quartz 1,2

Ondergrond van cement of beton

SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

WONINGEN

KANTOREN

SUPERMARKTEN, 
VOEDSELINDUSTRIE

WINKELCENTRA

WINKELS

GROTE SPECIALISTISCHE 
OPPERVLAKKEN

HOTELS, HORECA EN 
RECREATIE

VLIEGVELDEN EN STATIONS

OPENBARE GEBOUWEN EN 
CULTUREEL ERFGOED

ONDERWIJSINSTELLINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Standaard kleuren

* Kleuren zijn ter indicatie en kunnen in de werkelijkheid variëren afhankelijk van de toepassing.

EXTRA WIT

ROOD
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1  GALERIES LAFAYETTE, Villefontaine
Ultratop natuurlijk effect en gepolijst effect zullen door de manier 
van aanbrengen een gemeleerd beeld geven met kleurnuances, 
zoals ook het geval is bij natuursteen.

2  NIKE STORE, Tsjechië
Ultratop gepolijst effect maakt het mogelijk om aluminium 
profielen mee te polijsten, waardoor zones van verschillende kleuren 
kunnen worden gemaakt.

3  4  IKEA, Milaan | GLOUCESTER SERVICES, Verenigd Koninkrijk
Ultratop  gepolijst effect geeft een hoge weerstand tegen slijtage. 
Het is de optimale oplossing voor de retailsector of daar waar zware 
transportwagens worden gebruikt.
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ROCA LONDON GALLERY, Verenigd Koninkrijk
Sober, discreet en elegant; Ultratop systemen 
ondersteunen de meest excentrieke projecten en 
worden daardoor vaak gekozen door architecten.

1

3

4

2

Ultratop betonlook Gepolijst effect
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WONINGEN

KANTOREN

SUPERMARKTEN, 
VOEDSELINDUSTRIE

WINKELCENTRA

WINKELS

GROTE SPECIALISTISCHE 
OPPERVLAKKEN

HOTELS, HORECA EN 
RECREATIE

VLIEGVELDEN EN STATIONS

OPENBARE GEBOUWEN EN 
CULTUREEL ERFGOED

ONDERWIJSINSTELLINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Laagdike: 5 tot 40 mm

Verschillende kleurmogelijkheden

Hoge mechanische bestendigheid

Meerdere glansgraad afwerkingen mogelijk

Weinig naden en voegen

Gemakkelijk te onderhouden

Mineraal gespikkeld uiterlijk

Eindeloze decoratieve mogelijkheden

Mogelijke toepassingen van profielen en patronen 
zonder uitsparingen

Toepasbaar in nieuwbouw en renovatie

Ultratop Terrazzo
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Decoratieve, gepolijste gietvloer met toeslagmiddel 
voor Terrazzo effect.

ULTRATOP
TERRAZZO

3

2

1

Impregneerlaag
Mapecrete Stain Protection

Cementgebonden laag met toeslagmiddel
Ultratop + granulaat

Epoxyprimer ingestrooid met quartz
Primer SN + Quartz 1,2

Ondergrond van cement of beton

SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

Kleurmogelijkheden

Kleuren zijn ter indicatie en kunnen in de werkelijkheid variëren afhankelijk van de toepassing.
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Terrazzo alla Venetiana
Terrazzo of Terrazzo 

alla Venetiana is een 
vloerafwerking die zijn 
oorsprong vindt in de 

15e eeuw. In de recente 
geschiedenis heeft 

Terrazzo geprofiteerd van 
verschillende technologische 

ontwikkelingen en 
geavanceerde technieken. 

In de afgelopen jaren heeft 
Terrazzo weer de aandacht 
gekregen die het verdient 

en draagt het bij aan de 
huidige trend in vloeren. 

Ultratop Terrazzo is de ideale 
oplossing voor de meest 

ambitieuze nieuwbouw- en 
renovatieprojecten.

Ultratop Terrazzo maakt het 
mogelijk om Terrazzo alla Veneziana 
te verkrijgen in diverse varianten. 
De soort, de kleur en de mate 
van dichtheid van het gebruikte 
toeslagmiddel bepaalt uiteindelijk 
de uitstraling.
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Ultratop Terrazzo
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Ultratop Loft
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Ultratop Loft systemen
Met Ultratop Loft kunnen decoratieve oppervlakken gecreëerd worden met 
een eigentijds, strak en meer traditioneel, wolkachtig effect. De consistentie 
maakt het zelfs mogelijk om Ultratop Loft niet alleen horizontaal op vloeren 
aan te brengen, maar ook verticaal op wanden. Dankzij het grote aantal 
kleurmogelijkheden zijn er tal van unieke creaties te maken, die aansluiten bij 
elke gewenste sfeer en ruimte. 

De Ultratop Loft systemen zijn als volgt opgebouwd:
• voor vloeren en wanden separaat een specifieke primer
• Ultratop Loft F (grof poeder) en Ultratop W (fijn poeder), aan te brengen in 

een maximale laagdikte van 2 mm
• verschillende glansgraad afwerkingen mogelijk
• een wit basispoeder en een naturel basispoeder in F en W uitvoering

Dankzij het gebruiksgemak, de veelzijdigheid en slijtvastheid is Ultratop Loft 
een ideale oplossing voor veel sectoren, zoals:
• retail
• hotels en horeca
• recreatie en vakantieparken
• onderwijsinstellingen
• openbare gebouwen
• particuliere sector

ULTRATOP LOFT 
SYSTEMEN
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Impregneerlaag Ultratop Base Coat + 
Mapefloor Finish
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ULTRATOP LOFT VLOER
Decoratieve stucafwerking voor vloeren.

 ULTRATOP LOFT

33

44

22

11

Tussenprimer Primer LT op basis van 
acrylaat en tweede laag Ultratop Loft W 
+ Ultratop Easycolor

Tussenprimer Primer LT op basis van 
acrylaat en tweede laag Ultratop Loft W 
+ Ultratop Easycolor

Impregneerlaag Ultratop Base Coat + 
Mapefloor Finish

Eerste laag Ultratop Loft F
+ Ultratop Easycolor

Eerste laag Ultratop Loft F
+ Ultratop Easycolor

Epoxyprimer ingestrooid met quartz
Primer SN + Quartz 0,5

Acrylprimer Primer Grip White

Ondergrond van cement of beton Ondergrond van cement of beton

Ultratop Loft

Laagdikte: ca. 2 mm

2 basiskleuren naturel en wit + 
Ultratop Easycolor (verschillende kleuren)

Elke basiskleur heeft een grove en fijne 
poedervariant

Hoge mechanische bestendigheid

Meerdere glansgraad afwerkingen mogelijk

Geen naden

Gemakkelijk te onderhouden

Mineraal product

Toepasbaar in nieuwbouw en renovatie

WONINGEN

KANTOREN

WINKELS

GROTE SPECIALISTISCHE 
OPPERVLAKKEN

HOTELS, HORECA EN 
RECREATIE

OPENBARE GEBOUWEN EN 
CULTUREEL ERFGOED

ONDERWIJSINSTELLINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

ULTRATOP LOFT WAND
Decoratieve stucafwerking voor wanden.



Ultratop Loft

SAHARA OR SAHARA OR

CUBA BL CUBA BL

VOLGA CO VOLGA CO

LONDON GR LONDON GR

BOSTON GR BOSTON GR

CHOCOLATE BR CHOCOLATE BR

MOKA DB MOKA DB

FUEGO RE FUEGO RE

BLACK FOREST GN BLACK FOREST GN

MIMOSA YL MIMOSA YL

SAFRAN YO SAFRAN YO

GOBI OR GOBI OR

HAWAII BL HAWAII BL

DANUBIO CO DANUBIO CO

MOSCOW GR MOSCOW GR

PARIJS GR PARIJS GR

WESTERN BR WESTERN BR

TOBACCO DB TOBACCO DB

ETNA RE ETNA RE

GREEN MOUTAIN GN GREEN MOUTAIN GN

SUNSHINE YL SUNSHINE YL

SUNFLOWER YO SUNFLOWER YO

MOAB OR MOAB OR

ZANTE BL ZANTE BL

SENNA CO SENNA CO

ZURICH GR ZURICH GR

VENEZIA GR VENEZIA GR

CANYON BR CANYON BR

COFFEE DB COFFEE DB

JAVA RE JAVA RE

BORNEO GN BORNEO GN

SUMMER YL SUMMER YL

AMBER YO AMBER YO

KAVIR OR KAVIR OR

TAHITI BL TAHITI BL

RENO CO RENO CO

NEW YORK GR NEW YORK GR

SEOUL GR SEOUL GR

COCOA BR COCOA BR

PEPPER DB PEPPER DB

VESUVIO RE VESUVIO RE

SEQUOIA GN SEQUOIA GN

VANILLA YL VANILLA YL

MANGO YO MANGO YO

SONORA OR SONORA OR

FIJI BL FIJI BL

MANHATTAN CO MANHATTAN CO

BERLIN GR BERLIN GR

MILANO GR MILANO GR

SAND BR SAND BR

KOLA DB KOLA DB

TENERIFE RE TENERIFE RE

BAMBOO GN BAMBOO GN

MAIZE YL MAIZE YL

PYRAMID YO PYRAMID YO

BASIS WIT BASIS NATUREL

F FF FF FF FF FW WW WW WW WW W

Kleuren zijn ter indicatie en kunnen in de werkelijkheid variëren afhankelijk van de toepassing.Kleuren zijn ter indicatie en kunnen in de werkelijkheid variëren afhankelijk van de toepassing.
2524
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Met Ultratop Loft kunnen veel verschillende effecten 
gecreëerd worden. Aangebrachte kleurnuances met 
reliëf of niet, het geeft de architect en de applicateur 
de kans een eigen uitstraling te creëren. Iedere 
uitvoering is uniek. Minimalistisch, eigentijds en 
strak of meer traditioneel met veel wolkeffect.

Dankzij de lage laagdikte is Ultratop Loft ideaal voor renovaties 
van vloeren en wanden. Met twee basiskleuren (wit en naturel) 
in een grove en fijne variant en 55 kleuren Ultratop Easycolor zijn 
in totaal 220 kleuren te maken. Voor een wit of naturel gekleurde 
vloer of wand kan Ultratop Easycolor ook weggelaten worden.

Ultratop Loft
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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.

ÉÉN PROJECTPARTNER VAN 
FUNDERING TOT DAK

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.   

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. 

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. 
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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 
verkoop@mapei.nl
mapei.nl P
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WONING- EN
UTILITEITSBOUW

INFRASTRUCTUUR

CULTUREEL ERFGOED

SPORT

HOTELS EN RETAIL

OPENBARE RUIMTE

INDUSTRIE

SCHEEPSBOUW


