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Řada PoroMap
Výrobky řady PoroMap jsou ideálním řešením pro sanaci 

zdiva vystaveného vzlínající vlhkosti a na obnovu konstrukcí 

poškozených působením síranových solí, chloridů a dusičnanů. 

Všechny výrobky řady PoroMap jsou vyrobeny z hydraulických 

pojiv s pucolánovou reakcí. Vyhovují požadavkům na konkrétní 

certifikaci a jsou proto ve shodě s EN 998-1 (Malty pro vnitřní a 

vnější omítky). Kromě toho jsou malty ekologické, protože jsou 

certifikované institutem GEV jako EC1 R Plus, s velmi nízkým 

obsahem organických těkavých látek.

Výhody volby PoroMap:

• Certifikace

• Ekologická udržitelnost

• Snadná aplikace

•  Podpora vysychání zdiva

• Izolační vlastnosti

•  Odolnost proti rozpustným 

solím
• Na všechny typy zdiva

•  Kompatibilita se všemi 

druhy minerálních 

povrchových úprav



Základní 
podstřik
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S výrobky řady PoroMap Mapei splňuje požadavek na opravu 
zdiva z cihel, kamene a tuffu včetně nedávno dokončených budov 
poškozených vzlínající vlhkostí a výkvětem solí. Řada je tvořena 
výrobky pro aplikaci zednickou lžící i strojní omítačkou, stejně jako 
konečnou vyhlazovací stěrkou s jemnou texturou.

Vyhlaz
ovací 

stěrka

Odvlhčovací 
omítka



Aplikace zednickou lžící:

 □	PoroMap Rinzaffo
  PAROPROPUSTNÝ ZÁKLADNÍ PODSTŘIK

 □	PoroMap Intonaco
  ODVLHČOVACÍ A IZOLAČNÍ OMÍTKA

Aplikace strojní omítačkou:

 □	PoroMap Rinzaffo Macchina
  PAROPROPUSTNÝ ZÁKLADNÍ PODSTŘIK

 □	PoroMap Intonaco Macchina
  ODVLHČOVACÍ A IZOLAČNÍ MALTA

Pro kompletaci výrobkové řady:

 □	PoroMap Finitura
   PAROPROPUSTNÁ VYHLAZOVACÍ MALTA S JEMNOU 

TEXTUROU

Řada PoroMap
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  1  Stávající zdivo

  2  Základní podstřik  
PoroMap Rinzaffo

  3  Odvlhčovací omítka  
PoroMap Intonaco

Oprava stávajícího zdiva zasaženého vzlínající 
vlhkostí

  4  Probarvený primer na bázi 
siloxanů  
Silancolor Base Coat

  5  Nátěr na bázi siloxanů  
Silancolor Tonachino
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PoroMap Rinzaffo
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Předem připravená maltová směs na bázi hydraulických 
pojiv s pucolánovou reakcí odolná proti solím, k ruční 
aplikaci, jako první vrstva při provádění odvlhčovacích 
omítek

OBLASTI POUŽITÍ
• Odvlhčovací, makroporézní, a izolační omítky na zdivo z kamene, 

cihel, tufu a smíšené zdivo v interiéru a exteriéru včetně nedávno 
dokončených budov, které jsou vystaveny vzlínající vlhkosti a tam, 
kde se vyskytují solné výkvěty;

• odvlhčovací a izolační omítky na kamenném zdivu (např. vápencové 
povahy) a/nebo zvláště porézním, savém cihlovém zdivu a obecně 
všude tam, kde byl zjištěný solný výkvět;

• odvlhčovací a izolační omítka na zdivu v oblasti lagun a přímořských 
oblastech.

PAROPROPUSTNÝ ZÁKLADNÍ PODSTŘIK



5

Ap
lik

ac
e 

ZE
DN

IC
KO

U 
LŽ

ÍC
Í

EN 998-1

Technické Vlastnosti
Identifikační údaje výrobku

Barva: světle šedá

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

Zdánlivá objemová hmotnost čerstvé  
malty (EN 1015-6): 1 800 kg/m³

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

Aplikační tloušťka: 5 mm

Funkční vlastnosti

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

≥ 8 N/mm²  
(Kategorie CS IV)

Přídržnost k podkladu (cihla)  
(EN 1015-12):

≥ 0,5 N/mm²  
Typ porušení (FB) = B

Koeficient kapilární absorpce vody  
(EN 1015-18): Kategorie W 1

Koeficient propustnosti vodních par  
(EN 1015-19): < 20 µ

Tepelná vodivost (λ10,suchý) (EN 1745): 0,71 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: 7,5-8 kg/m² (a tloušť ku vrstvy 5 mm)
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PoroMap Intonaco

Předem připravená odvlhčovací makroporézní a izolační 
omítka na bázi hydraulických pojiv s pucolánovou reakcí 
odolná proti solím k ruční aplikaci při sanaci zdiva 
zasaženého vzlínající vlhkostí

OBLASTI POUŽITÍ
• Odvlhčovací, makroporézní, a izolační omítky na zdivo z kamene, 

cihel, tufu a smíšené zdivo v interiéru a exteriéru včetně nedávno 
dokončených budov, které jsou vystaveny vzlínající vlhkosti a tam, 
kde se vyskytují solné výkvěty;

• odvlhčovací a izolační omítky na kamenném zdivu (např. vápencové 
povahy) a/nebo zvláště porézním, savém cihlovém zdivu a obecně 
všude tam, kde byl zjištěný solný výkvět;

• odvlhčovací a izolační omítka na zdivu v oblasti lagun a přímořských 
oblastech;

• oprava degradovaných omítek na budovách zhotovených s použitím 
malt nízkých pevnostních vlastností;

• výplň spár mezi prvky z kamene, cihel a tufu a na pohledovém 
zdivu.

ODVLHČOVACÍ MAKROPORÉZNÍ  
A IZOLAČNÍ OMÍTKA
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PoroMap Intonaco

EN 998-1
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Technické Vlastnosti
Identifikační údaje výrobku

Barva: světle šedá

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

Zdánlivá objemová hmotnost čerstvé  
malty (EN 1015-6): 1 300 kg/m³

Poréznost čerstvé malty (EN 1015-7): > 25%

Minimální aplikační tloušťka: 20 mm

Maximální aplikační tloušťka/ 1 vrstvu: 30 mm

Funkční vlastnosti

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

2,5 N/mm²  
(Kategorie CS II)

Přídržnost k podkladu (cihla)  
(EN 1015-18):

≥ 0,4 N/mm²
Typ porušení (FB) = B

Koeficient kapilární absorpce vody  
(EN 1015-18): 2,5 kg/m² 

Koeficient propustnosti vodních par  
(EN 1015-19): ≤ 10 µ

Tepelná vodivost (λ10,suchý) (EN 1745): 0,34 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 20 kg 

Spotřeba: 10-11,5 kg/m² (a 1 cm tloušť ky vrstvy)
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PoroMap Rinzaffo Macchina

Předem připravená maltová směs na bázi hydraulických 
pojiv s pucolánovou reakcí odolná proti solím, k aplikaci 
strojní omítačkou, jako první vrstva při provádění 
odvlhčovacích omítek

OBLASTI POUŽITÍ
• Odvlhčovací, makroporézní, a izolační omítky na zdivo z kamene, 

cihel, tufu a smíšené zdivo v interiéru a exteriéru včetně nedávno 
dokončených budov, které jsou vystaveny vzlínající vlhkosti a tam, 
kde se vyskytují solné výkvěty;

• odvlhčovací a izolační omítky na kamenném zdivu (např. vápencové 
povahy) a/nebo zvláště porézním, savém cihlovém zdivu a obecně 
všude tam, kde byl zjištěný solný výkvět;

• odvlhčovací a izolační omítka na zdivu v oblasti lagun a přímořských 
oblastech.

PAROPROPUSTNÝ ZÁKLADNÍ PODSTŘIK
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PoroMap Rinzaffo Macchina
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Technické Vlastnosti
Identifikační údaje výrobku

Barva: světle šedá

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

Objemová hmotnost čerstvé malty  
(EN 1015-6): 1 800 kg/m³

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

Aplikovaná tloušťka: 5 mm

Funkční vlastnosti

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

≥ 8 N/mm²  
(Kategorie CS IV)

Přídržnost k podkladu (cihelné zdivo)  
(EN 1015-18):

≥ 0,5 N/mm²  
Typ porušení (FB) = B

Koeficient kapilární absorpce vody  
(EN 1015-18): Kategorie W 1

Koeficient propustnosti vodních par  
(EN 1015-19): < 20 µ

Tepelná vodivost (λ10,suchý) (EN 1745): 0,57 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: 7,5-8 kg/m² (a 5 mm vrstvu)
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PoroMap Intonaco Macchina

Předem připravená odvlhčovací makroporézní a izolační 
omítka na bázi hydraulických pojiv s pucolánovou reakcí 
odolná proti solím k  aplikaci strojní omítačkou při sanaci 
zdiva zasaženého vzlínající vlhkostí

OBLASTI POUŽITÍ
• Odvlhčovací, makroporézní, a izolační omítky na zdivo z kamene, 

cihel, tufu a smíšené zdivo v interiéru a exteriéru včetně nedávno 
dokončených budov, které jsou vystaveny vzlínající vlhkosti a tam, 
kde se vyskytují solné výkvěty;

• odvlhčovací a izolační omítky na kamenném zdivu (např. vápencové 
povahy) a/nebo zvláště porézním, savém cihlovém zdivu a obecně 
všude tam, kde byl zjištěný solný výkvět;

• odvlhčovací a izolační omítka na zdivu v oblasti lagun a přímořských 
oblastech;

• oprava degradovaných omítek na budovách zhotovených s použitím 
malt nízkých pevnostních vlastností;

• výplň spár mezi prvky z kamene, cihel a tufu a na pohledovém 
zdivu.

ODVLHČOVACÍ MAKROPORÉZNÍ  
A IZOLAČNÍ OMÍTKA
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EN 998-1

R-CS II
EN 998-1

VE SHODĚ S 
EVROPSKOU NORMOU

Technické Vlastnosti
Identifikační údaje výrobku

Barva: světle šedá

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

Zdánlivá objemová hmotnost čerstvé  
malty (EN 1015-6): 1 200 kg/m³

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

Minimální aplikační tloušťka: 20 mm

Maximální aplikační tloušťka /1 vrstvu: 30 mm

Funkční vlastnosti

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

2,5 N/mm²  
(Kategorie CS II)

Přídržnost k podkladu (cihla)  
(EN 1015-18):

≥ 0,4 N/mm²  
Typ porušení (FB) = B

Koeficient kapilární absorpce vody  
(EN 1015-18): 2,5 kg/m² 

Koeficient propustnosti vodních par  
(EN 1015-19): ≤ 10 µ

Tepelná vodivost (λ10,suchý) (EN 1745): 0,30 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 20 kg 

Spotřeba: 11,5-13 kg/m² (a 1 cm tloušť ky vrstvy)
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Paropropustná vyhlazovací maltová směs na bázi vápna 
odolná solím s jemnou texturou, ke konečné povrchové 
úpravě omítek

OBLASTI POUŽITÍ
• Konečná povrchová úprava hrubozrnných odvlhčovacích 

makroporézních izolačních omítek v interiéru a exteriéru při 
sanaci zdiva poškozeného působením vzlínající kapilární vlhkosti a 
rozpustných solí;

• konečná povrchová úprava hrubozrnných odvlhčovacích omítek na 
zdivu v přímořských oblastech a oblastech lagun;

• konečná povrchová úprava odvlhčovacích nových nebo stávajících 
omítek na bázi vápna na zdivu z přírodního kamene, cihel, tufu a na 
smíšeném zdivu, včetně historicky a umělecky hodnotných staveb;

• konečná povrchová úprava na hrubozrnných paropropustných 
omítkách na bázi vápna;

• konečná vyhlazovací povrchová úprava omítek na bázi vápna 
poškozených atmosférickými vlivy, podmínkami prostředí, nebo 
stářím.

VYHLAZOVACÍ PAROPROPUSTNÁ  
OMÍTKA S JEMNOU TEXTUROU 

PoroMap Finitura



EN 998-1

Technické Vlastnosti
Identifikační údaje výrobku

Barva: krémově bílá

Maximální rozměr kameniva (EN 1015-1): 0,4 mm

Objemová hmotnost čerstvé malty  
(EN 1015-6): 1 800 kg/m³

Maximální tloušťka aplikace na jednu 
vrstvu: 2 mm

Funkční vlastnosti

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

10 N/mm²  
(Kategorie CS IV)

Přídržnost k podkladu (cihla)  
(EN 1015-18):

≥ 0,6 N/mm²  
Typ porušení (FB) = B

Koeficient kapilární absorpce vody  
(EN 1015-18): Kategorie W 2 

Koeficient propustnosti vodních par  
(EN 1015-19): ≤ 15 µ

Tepelná vodivost (λ10,suchý) (EN 1745): 0,67 W/m · K  
(P = 50%)

Reakce na oheň (EN 13501-1): Třída E

Odolnost proti síranům: vysoká

Solný výkvět  
(po částečném ponoření ve vodě): nepřítomný

Balení: pytel 25 kg 

Spotřeba: 1,4 kg/m² (a 1 mm tloušť ky vrstvy)

PoroMap Finitura



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.


