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Pokládka tenkovrstvých obkladů a dlažeb

V posledních letech se v oblasti výroby obkladů a dlažeb 
stále více uplatňují pokrokové metody, které umožňují 
výrobu tenkovrstvých materiálů z gresu, tloušťky 4–5 mm, 
jejichž technické vlastnosti jsou přizpůsobené původním 
keramickým výrobkům z tradičních materiálů typu gres, ale 
mají současně následující výhody:

•  snadnější manipulace, řezání obkladových prvků 
a vyřezávání otvorů

•  jednodušší opravy s vazbou na snížení finančních 
nákladů, zkrácení doby oprav a menší omezení komfortu 
při realizaci

•  při rekonstrukcích jsou omezeny demoliční zásahy 
a odstranění stávajících materiálů

•  omezení zátěže nosných konstrukcí, zejména stropů 
(díky nižší hmotnosti/m2)

•  omezení nákladů na přepravu díky nižší hmotnosti 
materiálu/m2

Mapei věnuje neustále pozornost požadavkům stavebního 
trhu a inovovaným technologiím, které průběžně zdokonaluje 
ve svých Laboratořích výzkumu a vývoje, aby stanovila 
konkrétní lepidlo pro lepení tohoto typu obkladů a dlažeb:

ULTRALITE S1, vysoce kvalitní jednosložkové cemen-
tové lepidlo, deformovatelné, s omezeným skluzem, 
prodlouženou dobou zavadnutí, technologií Low Dust, 
velmi vysokou výtěžností, snadnou aplikací, určené 
také pro lepení tenkovrstvých obkladů a dlažeb. 
Ve shodě s EN 12004 je zařazen do třídy C2TE S1.

Technologie Ultralite zaručuje tomuto lepidlu nízkou 
objemovou hmotnost, která poskytuje následující 
zásadní výhody, které jsou v některých případech 
slučitelné s technickými vlastnostmi tenkovrstvých 
obkladů:

•  vyšší výtěžnost, cca o 60 % větší nalepená plocha 
ve srovnání s tradičními cementovými lepidly

•  v porovnání s tradičními lepidly má ULTRALITE S1 
nízkou objemovou hmotnost umožňující snížit 
zatížení nosných konstrukcí, zejména stropů

•  při stejném objemu má obsah pytle nižší hmotnost 
(15 kg) ve srovnání s tradičními cementovými 
lepidly Mapei (25 kg). Stejně jako v případě 
tenkovrstvých obkladů typu gres také lepidlo 
snižuje finanční náklady na dopravu

ULTRALITE S1 má kromě toho téměř nulový skluz, 
a je z tohoto důvodu zvláště vhodný pro lepení 
velkoformátových obkladů na stěny.

Značná deformační schopnost výrobku (ve shodě 
s EN 12004 je zařazen do třídy S1) ho činí vhodným 

pro lepení keramických obkladů na fasádách a na dal-
ších podkladech vystavených vysokým teplotním 
změnám.

Technologie Low Dust použitá u tohoto výrobku sni-
žuje prašnost, ke které dochází v průběhu přepravy, 
manipulace a přípravy. Proto je lepidlo obzvláště 
vhodné pro použití v uzavřených a málo větraných 
prostorách.

Povrchy, na které se provádí pokládka tenkovrstvých obkladů 
a dlažeb, musí být vyschlé, stabilní, tuhé, mechanicky pevné, 
dokonale rovné, zbavené nesoudržných částic a zbytků 
prachu, mastnot, olejů, vosků a odbedňovacích přípravků, 
které by mohly omezit přídržnost lepidla k podkladu. Musí 
být schopné přenést provozní zatížení a předpokládané 
specifické namáhání, kterému mají být vystaveny. Ve všech 
těchto případech, ať už se jedná o jakýkoliv typ podkladu, 
je zásadním požadavkem dosažení dokonalé rovinnosti 
povrchu, aby byl vyloučen vznik dutin v prostoru pod dlažbou 
nebo obkladem, které by způsobily vznik oslabených 
míst, na kterých by mohlo dojít k poškození obloženého 
povrchu.

Pokud není zaručena dokonalá rovinnost, je bezpodmínečně 
nutné provést ještě před pokládkou dlažeb vyrovnání 
podkladu vhodnými samonivelačními stěrkami firmy Mapei.

LEPENÍ OBKLADU STĚN

Nanášení lepidla ULTRALITE S1 pomocí zubové stěrky č. 6 na stěny a na rubovou 
stranu obkladového prvku

Lepení obkladu na stěnu Přitlačení a poklepání obkladu ihned 
po přiložení na stěnu



LEPENÍ DLAŽBY

Vyhlazení povrchu samonivelační 
stěrkou Ultraplan

Nanášení lepidla ULTRALITE S1 
na rubovou stranu dlaždice

Ověření dostatečného pokrytí rubové 
strany lepidlem

Čištění a konečná úprava povrchu

Nanášení lepidla na podlahu pomocí 
stěrky č. 9 se zaoblenými zuby

Položení a poklepání dlaždice

Spárování hmotou ULTRACOLOR PLUS 
gumovou stěrkou



Technické vlastnosti

• Zpracovatelnost směsi: více než 8 hodin

• Doba zavadnutí: > 30 minut

• Spárování: cca 24 hodin

• Pochůznost: cca 24 hodin

• Provozní zatížení: cca 14 dnů

• Barva: šedá

• Aplikace: zubová stěrka č. 4, 5, 6, 10

• Skladovatelnost: 12 měsíců

• Spotřeba: 1,5 – 2,5 kg/m2

• Balení: pytel 15 kg
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