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Řada 
Mape-Antique
Výrobky Mape-Antique mají bdobné fyzikálně-mechanické 
vlastnosti jako malty na zdění a omítání používané v minulosti a 
vyznačují se vysokou chemicko-fyzikální odolností, zvláště proti 
agresivním vlivům prostředí v  exteriéru i interiéru působícím na 
zdivo zasažené rozpustnými solemi a vlhkostí.

Všechny výrobky Mape-Antique jsou na bázi vápna a Eco-
Pucolánu bez obsahu cementu. Splňují všechny požadavky pro 
certifikaci a jsou ve shodě s EN 998-1 (Malty pro vnitřní a vnější 
omítky) a EN 998-2 (Malty pro zdění). Jsou také považovány za 
ekologické malty, protože jsou certifikované Institutem GEV jako 
EC1 R Plus s velmi nízkou emisí organických těkavých látek.

• Certifikované

• Ekologické 

• Snadná aplikace

• Bez obsahu cementu

• Na všechny typy zdiva

• Podporují vysychání zdiva

•  Odolné proti rozpustným solím

•  Kompatibilní se všemi typy 

minerálních povrchových úprav

Výhody výrobků řady 

Mape-Antique:
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Mape-Antique je ekologická řada výrobků ideální pro 
rekonstrukce, sanaci, odvlhčení a omítání na novém 
i stávajícím zdivu, a to i těch s historickou a uměleckou 
hodnotou, protože se jedná o výrobky na bázi vápna bez obsahu 
cementu. Řada Mape-Antique zahrnuje extrémně tekuté, 
objemově stálé injektážní hmoty s obsahem plniva, pojiva ke 
smíchání s kamenivem různé granulometrie k výrobě malt na 
stavbě, makroporézní odvlhčovací omítky, paropropustné a 
konstrukční malty, zdicí malty a vyhlazovací malty v různých 
texturách a barvách.
Omítací malty:

Mape-Antique MC
Odvlhčovací omítka

Mape-Antique MC Macchina
Odvlhčovací omítka

Mape-Antique Intonaco NHL
Paropropustná omítka

Mape-Antique Strutturale NHL
Konstrukční omítka

Konstrukční 

Paropro
pustná

Odvlhčovací
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MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
ZÁKLADNÍ PAROPROPUSTNÝ PODSTŘIK

MAPE-ANTIQUE MC
MAKROPORÉZNÍ ODVLHČOVACÍ OMÍTKA

MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL
PAROPROPUSTNÁ OMÍTKA

Řada Mape-Antique
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  1  Potěr
 Topcem Pronto

  2  Lepidlo
 Ultralite S1 Quick

  3  Přírodní kámen

  4  Spárovací hmota
 Ultracolor Plus

  5  Cihelné zdivo

  6  Základní podstřik   
Mape-Antique Rinzaffo

  7  Odvlhčovací omítka  
Mape-Antique MC

Kompletní systém opravy zdiva poškozeného 
vzlínající vlhkostí a pokládky přírodního kamene

  8  Paropropustná omítka  
Mape-Antique Intonaco NHL

  9  Jemná vyhlazovací omítka
 Mape-Antique FC Civile

 10  Primer na bázi silikátů  
 Silexcolor Primer

 11  Nátěr na bázi silikátů s 
vysokou paropropustností

 Silexcolor Pittura

 12  Zdicí a spárovací malta  
Mape-Antique Allettamento

 13  Zdivo z hrubě opracovaného 
přírodního kamene
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MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL
PAROPROPUSTNÁ KONSTRUKČNÍ OMÍTKA

MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
VYHLAZOVACÍ MALTA S JEMNOU TEXTUROU

Řada Mape-Antique
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  1  Kamenné zdivo

  2  Omítka
 Mape-Antique
 Strutturale NHL +
 Mapenet EM 40

  3  Chemická kotva
 Mapefix PE Wall

  4  Příchytka ze skelných vláken  
Mapenet EM Connector

Kompletní systém zpevnění mechanicky 
oslabeného zdiva vyztuženou konstrukční 
omítkou

  5  Omítka
 Mape-Antique
 Strutturale NHL

  6  Jemná vyhlazovací omítka 
 Mape-Antique FC Civile

  7  Základní nátěr na bázi siloxanů   
Silancolor Primer

  8  Nátěr na bázi siloxanů  
Silancolor Pittura

4

5



Mape-Antique MC
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Malta na bázi vápna a Eco-pucolánu určená ke zhotovení 
makroporézních odvlhčovacích omítek odolných proti 
solím na opravy stávajícího zdiva, a to i na zdivo historické 
hodnoty

OBLASTI POUŽITÍ
• Provádění makroporézních odvlhčovacích omítek v interiéru a/nebo 

exteriéru na stávající zdivo vystavené kapilární vzlínající vlhkosti;

• provádění makroporézních odvlhčovacích omítek v interiéru a/nebo 
exteriéru na stávající zdivo z kamene, cihel tufu nebo smíšené zdivo  
s výskytem solných výkvětů;

• provádění makroporézních odvlhčovacích omítek na zdivo v oblasti 
lagun nebo v přímořských oblastech;

• provádění nových makroporézních odvlhčovacích omítek nebo opravy 
stávajících omítek na bázi vápna na zdivu z kamene, cihel a tufu a 
smíšeném zdivu, a to i na zdivu historické a architektonické hodnoty;

• opravy zdiva výměnou nebo doplněním zdicího prvku a/nebo nebo 
metodou “rozpárej a sešij”;

• výplň spár mezi kameny, cihlami a tufem na pohledovém zdivu.

ODVLHČOVACÍ OMÍTKA



Technické Vlastnosti
Informace o výrobku a jeho aplikaci

Barva: bílá

Maximální rozměr kameniva (EN 1015-1): 2,5 mm

Zdánlivá objemová hmotnost čerstvé  
malty (EN 1015-6):

1 700 kg/m³

Poréznost čerstvé malty (EN 1015-7): > 20%

Minimální tloušťka aplikace: 20 mm

Maximální tloušťka jedné vrstvy: 30 mm

Výsledné vlastnosti

Pevnost v tlaku po 28 dnech (EN 1015-11): kategorie CS II

Přídržnost k podkladu (cihelné zdivo)  
(EN 1015-12):

≥ 0,4 N/mm²
typ porušení (FB) = B

Koeficient kapilární absorpce vody  
(EN 1015-18):

3,5 kg/m²

Koeficient propustnosti vodních par  
(EN 1015-19):

≤ 10 µ

Tepelná vodivost (λ10,suchý) (EN 1745):
0,61 W/m · K
(P = 50%)

Reakce na oheň (EN 13501-1): třída A1

Odolnost proti síranům: vysoká

Solný výkvět (po částečném ponoření  
ve vodě):

nepřítomný

Balení: pytel 25 kg

Spotřeba: 15 kg/m²/cm tloušť ky vrstvy
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EN 998-1

R-CS II
EN 998-1

VE SHODĚ S 
EVROPSKOU NORMOU
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Mape-Antique MC Macchina

Makroporézní solím odolná odvlhčovací omítková směs na 
bázi vápna a Eco-pucolánu na stávající zdivo, a to i na zdivo 
historické hodnoty

OBLASTI POUŽITÍ
• Provádění makroporézních odvlhčovacích omítek v interiéru a/nebo 

exteriéru na stávající zdivo vystavené kapilární vzlínající vlhkosti;

• provádění makroporézních odvlhčovacích omítek v interiéru a/nebo 
exteriéru na stávající zdivo z kamene, cihel tufu nebo smíšené zdivo s 
výskytem solných výkvětů;

• provádění makroporézních odvlhčovacích omítek na zdivo v oblasti 
lagun nebo v přímořských oblastech;

• provádění nových makroporézních odvlhčovacích omítek nebo opravy 
stávajících omítek na bázi vápna na zdivu z kamene, cihel a tufu a 
smíšeném zdivu, a to i na zdivu historické a architektonické hodnoty.

ODVLHČOVACÍ OMÍTKA
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EN 998-1

R-CS II
EN 998-1

VE SHODĚ S 
EVROPSKOU NORMOU

Technické Vlastnosti
Informace o výrobku a jeho aplikaci

Barva: bílá

Maximální rozměr kameniva (EN 1015-1): 2,5 mm

Zdánlivá objemová hmotnost čerstvé  
malty (EN 1015-6):

1 700 kg/m³

Poréznost čerstvé malty (EN 1015-7): > 20%

Minimální tloušťka aplikace: 20 mm

Maximální tloušťka jedné vrstvy: 30 mm

Výsledné vlastnosti

Pevnost v tlaku po 28 dnech  
(EN 1015-11): kategorie CS II

Přídržnost k podkladu (cihelné zdivo)  
(EN 1015-12):

≥ 0,4 N/mm²
typ porušení (FB) = B

Koeficient kapilární absorpce vody  
(EN 1015-18):

3,5 kg/m²

Koeficient propustnosti vodních par  
(EN 1015-19):

≤ 10 µ

Tepelná vodivost (λ10,suchý) (EN 1745):
0,61 W/m · K
(P = 50%)

Reakce na oheň (EN 13501-1): třída A1

Odolnost proti síranům: vysoká

Solný výkvět (po částečném ponoření  
ve vodě):

nepřítomný

Balení: pytel 25 kg

Spotřeba: 16 kg/m²/cm tloušť ky vrstvy
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Mape-Antique Intonaco NHL

Paropropustná jádrová omítka na bázi přírodního 
hydraulického vápna a Eco-pucolánu na stávající zdivo a to 
i na zdivo historické hodnoty i na nové zdivo

OBLASTI POUŽITÍ
• Provádění paropropustné omítky v interiéru a/nebo exteriéru 

aplikované stěrkou nebo nástřikem na zdivo z kamene, cihel, tufu  
a smíšené zdivo bez vzlínající kapilární vlhkosti;

• nová omítka nebo oprava stávající vápenné a/nebo mechanicky slabé 
omítky na zdivu z kamene, cihel, tufu a smíšeném zdivu, včetně budov 
historické a kulturní hodnoty;

• opravy povrchů s dutinami a/nebo nerovných povrchů náhradou 
vadného prvku nebo metodou “rozpárej a sešij”;

• výplň spár mezi jednotlivými vrstvami kamene, cihel a tufu na 
přírodním zdivu.

PAROPROPUSTNÁ OMÍTKA
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EN 998-1

Technické Vlastnosti
Informace o výrobku a jeho aplikaci

Barva: světle hnědá

Maximální rozměr kameniva (EN 1015-1): 1,4 mm

Zdánlivá objemová hmotnost čerstvé malty 
(EN 1015-6):

1 750 kg/m³

Poréznost čerstvé malty (EN 1015-7): 20%

Minimální tloušťka aplikace: 10 mm

Maximální tloušťka jedné vrstvy: 30 mm

Výsledné vlastnosti

Pevnost v tlaku po 28 dnech (EN 1015-11): kategorie CS II

Přídržnost k podkladu (cihelné zdivo)  
(EN 1015-12):

≥ 0,3 N/mm²
typ porušení (FB) = B

Koeficient kapilární absorpce vody  
(EN 1015-18):

kategorie W 0

Koeficient propustnosti vodních par  
(EN 1015-19):

< 12 µ

Tepelná vodivost (λ10,suchý) (EN 1745):
0,57 W/m · K
(P = 50%)

Reakce na oheň (EN 13501-1): třída A1

Balení: pytel 25 kg 

Spotřeba: 14,5 kg/m²/cm tloušť ky vrstvy
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Mape-Antique Strutturale NHL

Malta na bázi přírodního hydraulického vápna a Eco-
pucolánu pro provádění paropropustných omítek a zdiva s 
výbornými mechanickými vlastnostmi, zvláště vhodná pro 
provádění “vyztužených” omítek a na zdění

OBLASTI POUŽITÍ
• Provádění paropropustných omítek v interiéru a/nebo exteriéru na 

zdivu z kamene, cihel, tufu a smíšeném zdivu, které není vystaveno 
vzlínající kapilární vlhkosti;

• provádění nových omítek nebo opravy stávajících omítek na zdivu 
z kamene, cihel, tufu a smíšeném zdivu, a to i zdivu historické a 
umělecké hodnoty;

• provádění nových “vyztužených” omítek se svařovanou pozinkovanou 
ocelovou sítí nebo kompozitním materiálem na mechanicky oslabeném 
zdivu bez vzlínající kapilární vlhkosti;

• provádění “armovaného vrstvy” s vyztužující ocelovou svařovanou sítí 
nebo kompozitním materiálem rubové strany kleneb.

KONSTRUKČNÍ OMÍTKA



EN 998-2

EN 998-1

ZDÍCÍ MALTA

VE SHODĚ S 
EVROPSKOU NORMOU

G-M15
EN 998-2

Technické Vlastnosti
Informace o výrobku a jeho aplikaci

Barva: světle hnědá

Maximální rozměr kameniva (EN 1015-1): 2,5 mm

Zdánlivá objemová hmotnost čerstvé  
malty (EN 1015-6):

2 000 kg/m³

Poréznost čerstvé malty (EN 1015-7): 7%

Minimální tloušťka aplikace: 10 mm

Maximální tloušťka jedné vrstvy: 30 mm

Výsledné vlastnosti

Pevnost v tlaku po 28 dnech  
(EN 1015-11):

>15 N/mm²
(kategorie CS IV - třída M 15)

Přídržnost k podkladu (cihelné zdivo)  
(EN 1015-12):

≥ 0,7 N/mm²
typ porušení (FB) = B

Počáteční pevnost ve smyku (fVOK): 0,15 N/mm²

Obsah chloridů: < 0,05%

Koeficient kapilární absorpce vody  
(EN 1015-18):

< 0,2 kg/(m² · min0,5)
Kategorie W 2

Koeficient propustnosti vodních par  
(EN 1015-19):

60 µ

Tepelná vodivost (λ10,suchý) (EN 1745):
1 W/m · K
(P = 50%)

Reakce na oheň (EN 13501-1): třída B-s1, d0

Balení: pytel 25 kg

Spotřeba: 17 kg/m²/cm tloušť ky vrstvy
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MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192 - 772 00 Olomouc
Tel. +420-585-201-151 
Fax +420-585-227-209
Internet: www.mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz /mapeispa
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Technickou dokumentaci
Z nabídky technické oblasti můžete prohlížet 
technickou dokumentaci rozdělenou podle 
výrobkových řad a typu dokumentu.


