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Rychlá řešení pro údržbu silnic, 
průmyslových staveb a městského mobiliáře

Mape-Asphalt Repair 0/8
Mapegrout SV 
Mapegrout SV T
Mapegrout SV Fiber
Mapegrout Hi-Flow TI 20

Na opravy:
• SILNIC

• DÁLNIC

• NÁDVOŘÍ

• LETIŠŤ

• PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

• INFRASTRUKTURY (voda, osvětlení, plyn)

Výhody:
• RYCHLÁ, SNADNÁ APLIKACE NA STAVBĚ

• VYTVRZENÍ BEZ SMRŠŤOVÁNÍ

•  UMOŽŇUJE RYCHLE UVEDENÍ OPRAVOVANÝCH KONSTRUKCÍ  
DO PROVOZU, SILNICE MOHOU BÝT RYCHLE ZNOVU OTEVŘENY



tekutá malta
Mapegrout SV

jednosložkový reakční asfalt k přímému použití, 
aplikovaný za studena, k opravě výtluků a děr
Mape-Asphalt Repair 0/8



tekutá malta
Mapegrout SV

jednosložkový reakční asfalt k přímému použití, 
aplikovaný za studena, k opravě výtluků a děr
Mape-Asphalt Repair 0/8

R4
EN 1504-3

VE SHODĚ S EVROPSKOU 
NORMOU

SANAČNÍ MALTA SE 
STATICKOU FUNKCÍ

EN 1504-3



Mape-Asphalt Repair 0/8

Jednosložkový reakční asfalt k přímému 
použití, aplikovaný za studena, k opravě 
výtluků a děr na komunikacích.

Oblasti použití:
•  Opravy výtluků v silničních a dálničních tělesech bez přerušení  

dopravy

•  Opravy asfaltových průmyslových podlah a nádvoří

•  Opravy chodníků a parkovišť

Balení: vědra 25 kg



Mapegrout SV

Tekutá malta s rychlým průběhem tuhnutí 
a tvrdnutí a kontrolovaným smrštěním, k 
dispozici v šedé a černé barvě.

Oblasti použití:
•  Opravy betonových podlah v průmyslových stavbách, skladech, 

obchodních centrech, atd.

•  Opravy povrchu letištních ploch

•  Kotvení kanálových mříží a poklopů revizních šachet

•  Kotvení prvků městského mobiliáře

Splňuje minimální požadavky EN 1504-3  
pro malty se statickou funkcí třídy R4

Balený ve vakuově balených  
vodotěsných polyethylenových  
pytlech po 25 kg

EN 1504-3

R4
EN 1504-3

VE SHODĚ S EVROPSKOU 
NORMOU

SANAČNÍ MALTA SE 
STATICKOU FUNKCÍ



Mapegrout SV T

Rychle tuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní 
malta s omezeným smršťováním, k 
dispozici v černé barvě.

Oblasti použití:
•  Opravy betonových prvků a podlah, včetně spádovaných

•  Opravy pojezdových ramp 

•  Opravy betonových odvodňovacích kanálů

•  Kotvení odvodňovacích kanálů mezi vozovkou a svodidlem nebo 
obrubníkem chodníku

•  Kotvení městského mobiliáře

Splňuje minimální požadavky EN 1504-3  
pro malty se statickou funkcí třídy R4

Balený ve vakuově balených  
vodotěsných polyethylenových  
pytlech po 25 kg

EN 1504-3

R4
EN 1504-3

VE SHODĚ S EVROPSKOU 
NORMOU

SANAČNÍ MALTA SE 
STATICKOU FUNKCÍ



Mapegrout SV Fiber

Tekutá malta s obsahem tuhých ocelových 
vláken s kontrolovaným smršťováním a 
velmi rychlým průběhem tuhnutí a tvrdnutí 
s vysokou pevností v tahu za ohybu. Vhodná 
pro aplikaci až do -5°C.

Oblasti použití:
•  Opravy betonových průmyslových podlah, komunikací a povrchů 

letištních ploch

•  Opravy vnějších stran mostních pojížděných konstrukcí a viaduktů před 
aplikací hydroizolačních membrán

•  Opravy dálničních spár

•  Kotvení kanálových mříží a inspekčních šachet vystavených vysokému 
dynamickému zatížení

•  Opravy a vyrovnání vrchních částí mostních  
pilířů a nosných prvků na pilířích viaduktů

Splňuje minimální požadavky EN 1504-3  
pro malty se statickou funkcí třídy R4

Balený ve  vakuově balených  
vodotěsných polyethylenových  
pytlech po 25 kg

EN 1504-3

R4
EN 1504-3

VE SHODĚ S EVROPSKOU 
NORMOU

SANAČNÍ MALTA SE 
STATICKOU FUNKCÍ



Mapegrout Hi-Flow TI 20

Tekutá tuhými ocelovými vlákny vyztužená 
cementová malta s kompenzovaným 
smršťováním a vysokou deformovatelností.

Oblasti použití:
• Opravy dálničních spár

•  Výplň vnitřních dutin předpjatých ocelových nosníků viaduktů nebo 
vyrovnání hlav mostních pilířů silničních viaduktů

•  Opětovné spojení částí železobetonových pilířů a trámů

•  Opravy betonových průmyslových podlah, komunikací a letištních 
ploch

•  Opravy dálničních svodidel litím do bednění

Splňuje minimální požadavky EN 1504-3  
pro malty se statickou funkcí třídy R4

Balený ve vakuově balených  
vodotěsných polyethylenových  
pytlech po 25 kg

EN 1504-3

R4
EN 1504-3

VE SHODĚ S EVROPSKOU 
NORMOU

SANAČNÍ MALTA SE 
STATICKOU FUNKCÍ
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Technickou dokumentaci
Z nabídky technické oblasti můžete prohlížet 
technickou dokumentaci rozdělenou podle 
výrobkových řad a typu dokumentu.

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


