Architektonicky ztvárněné
dlažby z přírodního kamene

Příčina poškození

PŮSOBENÍ MRAZOVÝCH CYKLŮ
Propustný a porézní podklad může být velmi rychle
poškozen zatížením způsobeným mrazem, při němž
dochází ke zvětšení objemu (o cca 9%) vody, která
je obsažena v betonu.

PŮSOBENÍ POSYPOVÝCH SOLÍ
Prudký vývoj tepla vznikajícího při použití
posypových solí (chlorid vápenatý a sodný) je
protikladem k výraznému ochlazení v důsledku
nízkých atmosférických teplot. Tato změna je
příčinou smršťování a rozpínání podkladu, což vede
k jeho poškození.

MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ
Zatížení tlakem (velká hmotnost) a tahem (dopravní
provoz) způsobené pojezdem dopravních
prostředků (auta, autobusy, atd.) způsobuje
propadnutí nerovných a nedostatečně únosných
základových vrstev.

Řešení

MAPESTONE SYSTEM
Mapestone System představuje kompletní
řešení, které zajišťuje trvanlivost a odolnost staveb
proti mrazovým cyklům.
Mapei speciálně vyvinula předmíchané cementové
výrobky třídy XF4, které se míchají pouze s vodou,
jsou vyrobeny ze speciálních pojiv a tříděného
kameniva tak, aby vytvořily architektonicky
ztvárněnou dlažbu vhodnou pro pojezd dopravních
prostředků.
Mapestone TFB 60 je předmíchaná prášková
směs, zvláště vhodná ke zhotovení potěrů
a pro pokládku přírodního kamene do maltového
lože.
Mapestone PFS 2 a Mapestone PFS PCC 2 jsou
předmíchané práškové malty určené pro výplň spár.
Kombinovaným použitím těchto výrobků vznikne
dlouhodobě trvanlivá monolitická konstrukce.

OBLASTI POUŽITÍ
Mapestone System se používá ke zhotovení
architektonicky ztvárněných dlažeb (vyrobených
z malých bloků, mozaiky, dlažebních kostek, desek
a bloků).
Pokud není nezbytné splnit požadavky expoziční
třídy XF4, je možné pro rychlé vyplnění spár použít
Keracolor PPN.

Výhody
Mapestone System

TECHNICKÉ VÝHODY

LOGISTICKÉ VÝHODY

• Vysoká mechanická pevnost
• Homogenní a shodný systém
• Odolnost proti mrazu a posypovým solím

• Snížení množství odpadu a překážek
způsobených silničními pracemi
• Malý dopad na životní prostředí
• Snadné čištění

DLOUHODOBÁ TRVANLIVOST STAVEB

EKONOMICKÉ VÝHODY
• Dlouhodobá trvanlivost dokončené stavby
• Omezení údržby a/nebo oprav
• Žádné plýtvání materiálem
• Kratší doba realizace stavby

SPOLEČENSKÉ VÝHODY
• Nižší náklady na údržbu
• Omezení hluku
• Zkrácení doby dopravních omezení pro obyvatele
• Méně nehod
(pády z kol a mopedů, nehody s podpatky)

Mapestone System pro pokládku
porfyru a zámkové dlažby

spárovací malta

Mapestone PFS 2 nebo
Mapestone PFS PCC 2

porfyr a dlažební desky
ložná malta

Mapestone TFB60

geotextilní membrána
železobeton

Náměstí Dome, Gemona del Friuli (UD), Itálie
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Seznam referencí

Cologne (Brescia),
Silniční zpomalovací práh/retardér

Padova,
Via Gabelli

Gemona del Friuli,
Náměstí Dome

Boloňa,
Via Santo Stefano

Rovato (Brescia),
Silniční zpomalovací práh/retardér

Florencie,
Nadzemní příměstský železniční systém

Cantù,
Náměstí Garibaldi

Brescello (Reggio Emilia),
Náměstí Matteotti

Ravascletto (Udine),
Vesnice Salars a Alnetto
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