


Realizujte Váš projekt s Mapei
Mapei odedávna pomáhá svými výrobky 
a pokročilými technologickými řešeními, které jsou 
certifikované dle nejpřísnějších oficiálních norem, 
k realizaci velkých stavebních projektů, čímž 
reprezentuje italskou dokonalost po celém světě.

Technologie, na kTeré můžeTe sTavěT



cerTiFikovanÁ kvaliTa a ZÁJem o živoTnÍ ProsTŘeDÍ

Mapei S.p.A. od 
roku 1995 používá 
Systém kvality 
certifikovaný ve shodě 
s normami UNI EN ISO 
9001. 
Program certifikace 
ISO 9001 poté zavedlo 
mnoho dalších poboček 
skupiny Mapei.

Hlavní výrobní 
a distribuční centra 
skupiny Mapei používají 
systém řízení z hlediska 
ochrany životního 
prostředí ve shodě 
s normou ISO 14001.

EMAS (Enviromental 
Management and Audit 
Scheme) je systém 
řízení z hlediska 
ochrany životního 
prostředí Evropské 
Unie ve shodě 
s Evropským nařízením 
CE 761/01.

Mapei se hlásí ke 
světovému programu 
chemických firem 
Responsible Care 
a každoročně publikuje 
Deklaraci ochrany 
životního prostředí 
svých závodů.

V roce 2000 obdržel 
výrobní závod 
v Robbianu di Mediglia 
(Mi) certifikát systému 
řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při 
práci podle normy 
OHSAS 18001, 
stejně jako Certifikát 
nejvyšší kvality, 
který potvrzuje shodu 
s požadavky norem 
ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 
a směrnicí CE 761/01 
(EMAS).

MAPEI ZARUČUJE SYSTÉM KVALITY, EKOLOGICKÉ VÝROBY A BEZPEČNOSTI VE SHODĚ 
S NORMAMI ISO 9001, ISO 14001, EMAS A OHSAS 18001



LEPIDLA A SPÁROVACÍ 
HMOTY NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY

Všechna lepidla Mapei na 
keramiku a přírodní kámen jsou 
ve shodě s normou EN 12004.

Všechny spárovací hmoty 
Mapei na keramiku a přírodní 
kámen jsou ve shodě s normou 
EN 13888.

Všechna lepidla Mapei získala 
označení CE ve shodě 
s přílohou ZA normy EN 12004.

PŘEDMÍCHANÉ MALTOVÉ 
SMĚSI NA POTĚRY A STĚRKY

Předmíchané maltové směsi 
na potěry a stěrky Mapei jsou 
ve shodě s normou EN 13813 
a získaly označení CE ve 
shodě s přílohou ZA normy 
EN 13813.

SYSTÉMY PRO 
LEPENÍ PRUŽNÝCH, 
TEXTILNÍCH, DŘEVĚNÝCH 
A KERAMICKÝCH PODLAH

Od října 2005 jsou výrobky 
Mapei řady Eco, které jsou 
již testovány mezinárodními 
odbornými institucemi, jako 
například německým TFI – 
Teppich Forschungsinstitut, 
americkým CRI Carpet and 
Rug Institute, opatřeny 
označením a certifikací 
EMICODE EC1 „s velmi 
nízkým obsahem organických 
těkavých látek“, uznávaným 
GEV. K těmto certifikacím 
se nedávno přidala Der 
Blaue Engel, německá 
ekologická certifikace, která 
označuje výrobky respektující 
životní prostředí, podlaháře, 
i koncového uživatele.

MALTOVÉ SMĚSI NA 
OMÍTKY

Maltové směsi na omítky 
získaly označení CE ve 
shodě s normou EN 998.

VÝROBKY A SYSTÉMY 
PRO OCHRANU A OPRAVU 
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Výrobky Mapei pro ochranu 
a opravu betonových 
konstrukcí získaly 
označení CE ve shodě 
s normou EN 1504.

PŘÍSADY DO BETONU

Plastifikátory 
a superplastifikátory Mapei 
získaly označení CE ve 
shodě s normami EN 934‑2 
a EN 934‑4.

LEPIDLA NA POVLAKOVÉ, TEXTILNÍ A DŘEVĚNÉ KRYTINY, VYROVNÁVACÍ HMOTY, MALTOVÉ 
SMĚSI NA POTĚRY A SANACI BETONU, EKOLOGICKÁ LEPIDLA A PŘÍSADY DO BETONU 
ZÍSKALY OZNAČENÍ CE A JSOU CERTIFIKOVÁNY VE SHODĚ S NEJPŘÍSNĚJŠÍMI EVROPSKÝMI 
A MEZINÁRODNÍMI NORMAMI



BioBlock®

Tato technologie Mapei zabraňuje tvorbě a bujení 
různých druhů plísní ve vlhkém prostředí.

DropEffect®

Technologie Mapei založená na používání 
speciálních hydrofobních přísad, která umožňuje 
vytvářet povrchy, pro něž je charakteristická vysoká 
vodoodpudivost, menší sklon ke špinění a vynikající 
trvanlivost.

Náš zájem o životní prostředí
Více než 150 výrobků Mapei pomáhá projektantům 

a stavitelům v realizaci inovativních projektů, 
certifikovaných LEED, „The Leadership in 

Energy and Environmental Design“ ve shodě s U.S. 
Green Building Council.

Low Dust®

Technologie Mapei Low Dust umožňuje snížení 
prašnosti o 90 % v průběhu fáze míchání, zpracování 
a používání práškových výrobků, což má výhody pro 
životní prostředí a zdraví pracovníků, kteří s těmito 
výrobky manipulují.

LEED – Leadership in Energy and Enviromental Design
Certifikace vyvinutá US Green Building Council pro 
projektování a stavbu ekologicky přípustných staveb.

Mapei s.r.o. je členem České rady pro šetrné 
budovy, jejímž cílem, obdobně jako partnerských 
rad v jiných zemích, je výrazným způsobem 
přispívat k vytváření prostředí pro realizaci 

kvalitní výstavby, šetrné k životnímu prostředí.

Certifikace Mapei výrobků a systémů řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti jsou 
vydávány oficiálními orgány, které jsou akreditovány a uznávány na mezinárodní úrovni.

VÝROBKY MAPEI JSOU VYVINUTY NA ZÁKLADĚ NEJPOKROKOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ PRO 
OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ ČLOVĚKA



Seznam SyStémů

1 Hydroizolace konstrukcí pod úrovní terénu

2 Sanace železobetonové konstrukce

3 Sanace konstrukce balkonu s pružnou povrchovou úpravou

4 Systém pro sanaci kanalizace

5 Systém pro sanaci vodojemu

6 Hydroizolace zdiva v suterénu v negativním směru tlaku vodního sloupce

7 Utěsnění konstrukcí proti vlhkosti a prosakující vodě

8 Opravy komunikací

9 Systém pro pokládku přírodního kamene v exteriéru

10 Omítka s povrchovou úpravou na zdivu s přítomností trhlin

11 Sanační paropropustný systém

12 Izolace a odvlhčování zdiva

13 Odvlhčovací systém

14 Zesílení stávající poškozené železobetonové konstrukce s konečnou povrchovou úpravou

15 Hydroizolace a pohledová povrchová úprava dlažby

16 Systém pro chemicky odolnou povrchovou úpravu podlah

17 Mapefloor Parking systém

18 Konečná povrchová úprava stěn a podlah

19 Kontaktní zateplovací systém

20 Mapetherm® Tile System

21 Systém proti plísni



Adesilex PG4 1
Aquaflex Roof 15
Dursilite 14
Dynamon 6, 7
Elastocolor 2, 3, 7
Idrosilex Pronto 4, 5
Idrostop B25 7
Idrostop PVC BI20 1
Idrostop Soft 6
Lampocem 4
Malech 2, 14
Mape‑Antique Allettamento 11
Mape‑Antique FC Civile 11
Mape‑Antique FC Grosso 13
Mape‑Antique Intonaco NHL 11, 13
Mape‑Antique MC 13
Mape‑Antique Rinzaffo 13
Mape‑Asphalt Repair 0/8 8
Mapeband TPE 1
Mapecoat I 24 16
Mapecolor Paste 17
Mapefer 1K 2, 3, 5
Mapefill 8
Mapefinish 2
Mapefix VE SF 6, 7
Mapeflex PU45 2
Mapefloor Finish 55 17
Mapefloor Finish 630 18
Mapefloor PU 400 17

Mapefloor PU 410 17
Mapefoam 2
Mapegrid B 250 10
Mapegrid G 120 14, 20
Mapegrout 430 7
Mapegrout Rapido 4
Mapegrout SV 8
Mapegrout T60 2, 5
Mapelastic Foundation 1, 6, 7
Mapelastic Smart 3
Mapeproof 1, 6, 7
Mapeproof CD 1
Mapeproof Mastic 1, 6, 7
Mapeproof Swell 7
Mapesil LM 20
Mapestone PFS 2 9
Mapestone TFB 60 9
Mapestop 12
Mapetherm AR1 20
Mapetherm AR2 19
Mapetherm Tile FIX 15 20
Mapetherm XPS 20
MapeWrap 11 14
MapeWrap 31 14
MapeWrap C UNI‑AX 14
MapeWrap Primer 1 14
Planicrete 9
Planitop 200 14
Planitop 530 18

Planitop HDM 14
Planitop HDM Maxi 6, 20
Planitop HDM Restauro 10
Planitop Rasa & Ripara 3
Plastimul 2K Super 1
PoroMap Finitura 6, 12
PoroMap Intonaco 6, 12
PoroMap Rinzaffo 6, 12
Primer pro Aquaflex 15
Primer SN 17, 18
Quarzo 1, 16, 17, 18
Sewament 1 4
Sewament 2 4
Silancolor Base Coat 10, 19
Silancolor Cleaner Plus 21
Silancolor Graffiato 19
Silancolor Primer 11
Silancolor Primer Plus 21
Silancolor Pittura Plus 21
Silancolor Tonachino 10, 11, 19
Silancolor Tonachino Plus 21
Silexcolor Marmorino 18
Silexcolor Pittura 12, 13
Silexcolor Primer 12, 13, 18
Topcem Pronto 18
Ultrabond MS Rapid 6
Ultracolor Plus 20
Ultralite S2 20
Ultratop Living 18

abecední Seznam výrobků s odkazeM na systéM

Při přípravě a aplikaci všech uvedených materiálů a systémů je nutné respektovat všechny technologické postupy a pokyny uvedené v příslušných 
materiálových listech. Všechny časové údaje pro aplikaci a technologické přestávky jsou uvedeny pro teplotu +23°C a 50% rel. vlhkost prostředí.



MAPEI má od ledna 2008 certifi‑
kované “Výrobky a  systémy pro 
ochranu a opravu betonových kon‑
strukcí”, už v  lednu 2009 bylo 
zavedeno povinné označení CE ve 
shodě s Evropskou normou ČSN EN 1504.

Norma ČSN EN 1504 členěná do 10 částí specifi‑
kuje požadavky na identifikaci, vlastnosti (včetně 
trvanlivosti), bezpečnost výrobků a rozdílné aspekty 
zpracovatelnosti, což poskytuje účinné nástroje za 
účelem plánování a optimalizace sanačního zásahu.

•  ČSN EN 1504‑9 stanovuje obecné zásady pro 
používání výrobků a systémů;

•  ČSN EN 1504‑1 dodává důležité definice;

•  ČSN EN 1504‑2‑3‑4‑5‑6‑7 definují kategorie 
výrobků a systémů a stanovují minimální poža‑
davky pro označení CE;

•  ČSN EN 1504‑8 specifikuje požadavky pro kon‑
trolu kvality FPC (výstupní kontrola) a hodnocení 
shody;

•  ČSN EN 1504‑10 se zabývá problematikou 
použití výrobků a systémů a kontrolou kvali‑
ty provedení.

Označení CE představuje záruku pro zpracovatele, 
že výrobek je vhodný pro přepokládanou aplikaci 
a splňuje předepsané požadavky platných norem.

certifikované výrobky mapei
ČSN EN 1504‑2: Systémy ochrany povrchu betonu

Výrobek Zásada

Antipluviol S PI, MC a IR – hydrofobní impregnace

Colorite Beton PI, MC a IR – nátěr (C)

Colorite Performance PI, MC a IR – nátěr (C)

Elastocolor Pittura PI, MC a IR – nátěr (C)

Elastocolor Rasante PI, MC a IR – nátěr (C)

Elastocolor Rasante SF PI, MC a IR – nátěr (C)

Elastocolor Waterproof PI, MC a IR – nátěr (C)

Idrosilex Pronto MC a IR – nátěr (C)

Mapecoat I 24 PI, MC, IR, PR a RC – nátěr (C)

Mapefinish MC a IR – nátěr (C)

Mapelastic PI, MC a IR – nátěr (C)

Mapelastic Foundation PI, MC a IR – nátěr (C)

Mapelastic Guard PI, MC a IR – nátěr (C)

Mapelastic Smart PI, MC a IR – nátěr (C)

Monofinish MC a IR – nátěr (C)

Planitop 100 MC a IR – nátěr (C)

Planitop 200 MC a IR – nátěr (C)

Planitop 540 MC a IR – nátěr (C)

Planitop HDM MC a IR – nátěr (C)

MC (ovlivnění vlhkosti)
IR (zvýšení odporu)
PI (ochrana proti vnikání)
PR (fyzikální odolnost)
RC (odolnost vůči chemikáliím)



ČSN EN 1504‑3:  
Opravy se statickou funkcí  
a bez statické funkce

Výrobek Třída Typ malty

Mapegrout BM R4 PCC

se
 s

ta
tic

ko
u 

fu
nk

cí

Mapegrout Colabile R4 CC

Mapegrout Colabile GF R4 CC

Mapegrout Colabile TI 20 a Fibre R60 R4 CC

Mapegrout Easy Flow R4 CC

Mapegrout Easy Flow GF R4 CC

Mapegrout FMR a Fibre FF R4 CC

Mapegrout Gunite R4 CC

Mapegrout SV R4 CC

Mapegrout SV Fiber R4 CC

Mapegrout SV T R4 CC

Mapegrout T60 R4 CC

Mapegrout Tixotropní R4 PCC

Mapegrout LM 2K R3 PCC

Mapegrout Rapido R3 PCC

Mapegrout T40 R3 PCC

Planitop 400 R3 CC

Mapegrout 430 R3 CC

Výrobek Třída Typ malty

Mapefinish R2 PCC

be
z 

st
at

ic
ké

 fu
nk

ce

Monofinish R2 PCC

Planitop HDM R2 PCC

Planitop HDM Maxi R2 PCC

Planitop Rasa & Ripara R2 PCC

ČSN EN 1504‑4: Konstrukční spojování
Adesilex PG1

Adesilex PG1 Rapido

Adesilex PG2

Adesilex PG4

Eporip

ČSN EN 1504‑5: Injektáž betonu
Epojet

Epojet LV

ČSN EN 1504‑6:  
Kotvení výztužných ocelových prutů

Mapefill

Mapefill R

Planigrout 300

ČSN EN 1504‑7: Ochrana výztuže  
proti korozi

Mapefer

Mapefer 1K



Tixotropní malty s normálním průběhem vytvrzení Rychle tvrdnoucí tixotropní malty Tekuté malty s normálním 
proběhem tuhnutí

Rychle tvrdnoucí 
tekuté malty
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Typ opravy
Sanace povrchu betonu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Konstrukční oprava ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klasifikace dle EN 1504‑3 R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R3 R3 R3 R4 R2 R4 R4 R4 R4 R4 / /

Aplikace

Stěrkou/zednickou lžící ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Omítačkou s kontinuálním mícháním ●

Omítačkou s předmícháním ● ● ● ● ● ● ● ●

Litím ● ● ● ● ● ● ●

Občanské 
stavby

Oprava hran nosníků a sloupů ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Oprava čel balkonů ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Oprava podhledů ● ● ● ● ● ● ●

Oprava žlabů ● ● ● ● ● ● ●

Oprava parapetů ● ● ● ● ● ● ●

Průmyslové 
stavby

Kotvení sloupů ● ● ● ●

Oprava prefabrikátů a utěsnění ● ● ● ● ● ● ● ●

Oprava podlah ● ● ●

Oprava trámů a sloupů ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kotvení strojů ● ● ● ● ●

maLty mapei 
na opravU betonU
1/2



Tixotropní malty s normálním průběhem vytvrzení Rychle tvrdnoucí tixotropní malty Tekuté malty s normálním 
proběhem vytvrzení

Rychle tvrdnoucí 
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Typ opravy
Sanace povrchu betonu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Konstrukční oprava ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klasifikace dle EN 1504‑3 R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R3 R3 R3 R4 R2 R4 R4 R4 R4 R4 / /

Aplikace

Stěrkou/zednickou lžící ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Omítačkou s kontinuálním mícháním ●

Omítačkou s předmícháním ● ● ● ● ● ● ● ●

Litím ● ● ● ● ● ● ●

Občanské 
stavby

Oprava hran nosníků a sloupů ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Oprava čel balkonů ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Oprava podhledů ● ● ● ● ● ● ●

Oprava žlabů ● ● ● ● ● ● ●

Oprava parapetů ● ● ● ● ● ● ●

Průmyslové 
stavby

Kotvení sloupů ● ● ● ●

Oprava prefabrikátů a utěsnění ● ● ● ● ● ● ● ●

Oprava podlah ● ● ●

Oprava trámů a sloupů ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kotvení strojů ● ● ● ● ●



Tixotropní malty s normálním průběhem vytvrzení Rychle tvrdnoucí tixotropní malty Tekuté malty s normálním 
proběhem tuhnutí

Rychle tvrdnoucí 
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Planitop 100 0,1 ● ● ● ● ●

Planitop 200 0,4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planitop 207 0,7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planitop 210 0,4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planitop 217 1,0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planitop 510 0,4 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planitop 517 1,0 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planitop 530 0,4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planitop 540 0,4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planitop 560 < 0,1 ● ● ● ● ● ● ● ●

Planitop 580 < 0,1 ● ●   ●(*) ● ●

Planitop Fast 330 1,0 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planitop Rasa & Ripara 0,4 ● ● ● ● ●

Mapefinish 0,4 ● ● ● ● ●

Monofinish 0,4 ● ● ● ● ●

výrobky mapei k vyrovnÁní povrcHU betonU a omítek
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Vodorovné 
a svislé povrchy Konstrukční spoje Dilatační spáry Křížení Odtoky

KOUPELNY A VLHKÁ PROSTŘEDÍ
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapelastic AquaDefense •
Mapegum WPS •
Monolastic •
Mapeband • • •
Mapeband PE 120 • • •
Drain Lateral •
Drain Vertical •
BAZÉNY
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapeproof Swell •
Mapeband • •
Mapeband TPE •
Drain Vertical •
BALKONY & TERASY
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapelastic AquaDefense •
Monolastic •
Mapenet 150 •
Mapetex Sel •
Mapeband • •
Mapeband TPE •
Mapeproof Swell •
Drain Lateral •
Drain Vertical •
Drain Front •

HydroizoLace
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PODZEMNÍ KONSTRUKCE
Mapeproof • • • • •
Mapeproof LW • • • • •
Mapeproof Mastic • •
Mapeproof Swell • • • •
Idrostop • • •
Idrostop B25 • • • •
Mapeband • •
Mapeband TPE •
Idrostop PVC BI‑BE •
Idrosilex •
Idrosilex Pronto • • • •
Mapelastic Foundation • • • •
Lamposilex • • • •
Resfoam 1KM • • • •
Foamjet F – Foamjet T • • • •
Plastimul •
Plastimul 1K Super Plus •
Plastimul 2K Plus •
Plastimul 2K Super •

● Příprava podkladu omítkou z Planitopu HDM Maxi.
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PRoBLéMy
Zpevnění zdiva s dutinami obecně a zdiva s přítomností trhlin injektáží ■ ■

Zpevnění základových prvků, sloupů, kleneb a oblouků injektáží ■ ■

Zpevnění konstrukcí s freskami na povrchu a prvky zvláště vysoké historické 
a umělecké hodnoty injektáží

■

Obnovení přídržnosti zděných podkladů a omítek, vč. povrchů opatřených freskami ■

Zpevnění kleneb vyztužených síťovinou injektáží ■

„Sešívání“ trhlin, výklenků, nároží, atd.
■

(+ ocelové tyče, 
MAPEROD nebo 

CARBOTUBE)

■
(+ ocelové tyče, 
MAPEROD nebo 

CARBOTUBE)

Opravy prováděné metodou „rozpárej a sešij“ nebo výměnou poškozeného prvku ■
(+ kamenivo) ■ ■ ■ ■

Základní podstřik na oslabené a/nebo porézní zdivo před aplikací paropropustných 
a „konstrukčních“ omítek

■

Na stavbě namíchaná odvlhčovací omítka s kamenivem z lokálních zdrojů ■
(+ kamenivo*) ■

Odvlhčovací omítka ■ ■ ■ ■

Paropropustná omítka ■ ■

Vyztužená konstrukční omítka
■

(+ pozinkovana svařovaná 
síťovina oka 50/50 ∅ 2,5 mm)

Povrchová úprava odvlhčovacích, propustných a „konstrukčních“ omítek ■ ■ ■

Zhotovení nebo oprava parapetního zdiva na stavbě míchanou maltou s kamenivem 
z lokálních zdrojů

■
(+ kamenivo)

Zhotovení zdiva z kamene, cihel, tufu a smíšeného zdiva ■ ■

Výplň spár v „pohledovém“ zdivu ■
(+ kamenivo) ■ ■ ■ ■

Provedení spojů nebo „armovaných„ ložných spár ■
(+ výztuž MAPEROD)

Vyrovnání rubových kleneb ■

Zhotovení „armované“ rubové klenby ■
(+ pozinkovaná svařovaná síť)

mape‑antiQUe – oprava zdiva
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Zhotovení zdiva z kamene, cihel, tufu a smíšeného zdiva ■ ■

Výplň spár v „pohledovém“ zdivu ■
(+ kamenivo) ■ ■ ■ ■

Provedení spojů nebo „armovaných„ ložných spár ■
(+ výztuž MAPEROD)

Vyrovnání rubových kleneb ■

Zhotovení „armované“ rubové klenby ■
(+ pozinkovaná svařovaná síť)

Před aplikací 
odvlhčovací omítky 
(zhotovené s použitím 
MAPE‑ANTIQUE LC 
smíchaného s kamenivem, 
MAPE‑ANTIQUE CC, 
MAPE‑ANTIQUE MC nebo 
MAPE‑ANTIQUE MC 
MACCHINA, vždy aplikujte 
vrstvu MAPE‑ANTIQUE 
RINZAFFO o tloušťce 
cca 5 mm.

* vhodne kamenivo prosim 
konzultovat s technickým 
servisem MAPEI
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1
Být vždy o krok napřed

Snažíme se předvídat požadavky projektantů, 
analyzovat obchodování a zajišťovat potřeby 
realizačních firem a profesionálů přímo na stavbách. 6

Zdokonalovat všechny 
naše výrobky a služby

Všechny naše výrobky a služby jsou ve shodě 
s nejvyššími mezinárodními normami a vyrábí se 
v souladu s nejúčinnějšími a nejpřísnějšími systémy 
řízení ve shodě s normou ISO 9001.

3
Budovat partnerství

s našimi strategickými dodavateli. Zajišťováním 
požadavků dáváme našim strategickým dodavatelům 
šanci společně se podílet na návrzích nových 
výrobků a technologiích, které vyhovují nejnovějším 
potřebám trhu. 8

Mít náskok v ekologických výrobcích
Protože vše se dotýká ochrany životního prostředí 
a zdraví, přikládáme velkou důležitost ohleduplnosti 
našich výrobků k životnímu prostředí, stejně jako 
způsobu technologie výroby a bezpečnosti pro naše 
zákazníky, spolupracovníky a celou společnost.

2
Být nejlepším dodavatelem 
našich zákazníků

Nabízíme naše služby jako obchodní partner 
a snažíme se našim zákazníkům poskytnout 
nejlepší řešení a s přidanou hodnotou. 7

Budovat tým oddaný vítězství
Naším nejvzácnějším zdrojem je náš hodnotný tým: 
s nadšením společně pracujeme a vytváříme tým, 
který nám umožňuje profesionální růst.

4
Udržovat dostatečný rozpočet

nám umožní investovat do lidských zdrojů, struktur, 
technologií a řešení pro budoucnost. 9

Být předurčen k dosažení dokonalosti
Snažíme se dosáhnout ambiciózních cílů, abychom 
získali vůdčí postavení ve vybraných odvětvích, 
pracujeme podle systémů řízení ve shodě s požadavky 
etické a sociální zodpovědnosti společnosti.

5
Neustále inovovat

Strategickým způsobem a transparentně každoročně 
investujeme do vývoje a výzkumu více než 5 % 
celkového obratu. 10

Být vždy pravdomluvný
Jednoznačná transparentní komunikace na vysoké 
úrovni nám dovoluje zprostředkovávat a sdílet naše 
hodnoty a myšlenky s největším možným počtem lidí.



SVĚT 
MAPEI

VýROBKY PRO KERAMIKU A PŘÍRODNÍ KÁMEN
VýROBKY PRO PRUžNÉ A TExTILNÍ KRYTINY
VýROBKY PRO DŘEVěNÉ PODLAHY
VýROBKY PRO PRůMYSLOVÉ PODLAHY NA BÁZI CEMENTU A PRYSKYŘIC
VýROBKY PRO AKUSTICKOU IZOLACI
VýROBKY PRO STAVEBNICTVÍ
PŘÍSADY DO BETONU
VýROBKY PRO KONSTRUKčNÍ ZPEVNěNÍ
VýROBKY PRO OPRAVY ZDIVA
VýROBKY PRO TEPELNOU IZOLACI
OCHRANNÉ A DEKORATIVNÍ NÁTěRY STěN
VýROBKY PRO HYDROIZOLACI
VýROBKY PRO PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ
PRUžNÉ TěSNICÍ TMELY A LEPIDLA
INTENZIFIKÁTORY MLETÍ CEMENTU



Hydroizolace konstrukcí pod úrovní terénu

těsnicí profil z PVC
Idrostop PVC BI20

izolační pás z TPE
Mapeband TPE

hydroizolační 
bentonitová tkanina
Mapeproof

kruhová podložka
Mapeproof CD

bentonitový těsnicí tmel
Mapeproof Mastic

epoxidové lepidlo
Adesilex PG4
epoxidové lepidlo + zásyp
Adesilex PG4 + Quarzo

alternativně hydroizolační živičný nátěr
Plastimul 2K Super

zásyp 
zeminou

ochranná vrstva 
z netkané textilie

železobetonová konstrukce

1

hydroizolační membrána
Mapelastic Foundation



Idrostop PVC BI20
Těsnicí profil z PVC k zastavení 
průtoku vody a utěsnění 
konstrukčních spojů.

• Aplikace: připevnění mechanickými 
prostředky. 

• Balení: IDROSTOP PVC BE je k dispozici 
ve třech rozměrech:  
– IDROSTOP PVC BI20 (šířka 20 cm): 
role 25 m; 
– IDROSTOP PVC BI25 (šířka 25 cm): 
role 25 m; 
– IDROSTOP PVC BI30 (šířka 30 cm): 
role 25 m.

Mapeproof Mastic
Bentonitová pasta na bázi přírodního 
bentonitu sodného a plastifikačních 
přísad, určená k utěsňování prostupů 
konstrukcemi.

• Objemová hmotnost: 1,50 kg/dm3.
• Složení: 50 % přírodní bentonit sodný, 

50 % netoxické plastifikační přísady.
• Chování ve vodě: bentonit volně 

hydratuje a bobtná.
• Chování na vzduchu: nevysychá.
• Balení: vědro 15 kg.

Mapeproof
Hydroizolační bentonitová tkanina 
pro vodorovné i svislé podzemní 
konstrukce.

• Spodní geotextilie: polypropylenová 
tkanina 140 g/m2.

• Vrchní geotextilie: netkaná 
polypropylenová textilie 220 g/m2.

• Vrstva bentonitu: přírodní bentonit sodný.
• Plošná hmotnost bentonitu (EN 14196) 

(vlhkost 12 %): 5,1 kg/m2.
• Hodnota bobtnání (ASTM D 5890): 

27 ml/2 g.
• Koeficient propustnosti (ASTM D 5887): 

< 1E‑11 m/s.
• Statická zkouška protržení (EN ISO 

12236): 2 400 N (‑50N).
• Pevnost v podélném tahu (EN ISO 10319): 

> 14,0 kN/m (‑0,5 kN/m).
• Pevnost v příčném tahu (EN ISO 10319): 

> 14,0 kN/m (‑0,5 kN/m).
• Pevnost proti přetržení (ASTM D 6496): 

> 420 N/m.
• Přídržnost k betonu (ASTM D 903): 

> 3,5 N/mm.
• Tloušťka výrobku (EN 964–1): 6,0 mm.
• Spolehlivost proti porušení: geotextilie je 

samotěsnicí.
• Balení: role 1,1 m x 5 m; role 2,5 m x 

22,5 m; role 5 m x 40 m.



Mapelastic 
Foundation
Dvousložková cementová pružná 
malta pro hydroizolaci betonových 
povrchů vystavených tlakové vodě 
v pozitivním i negativním směru.

• Konzistence: tixotropní.
• Mísicí poměr směsi: složka A : složka B 

= 2,2 : 1.
• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina 

(při +20°C).
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +40°C.
• Minimální tloušťka při aplikaci: 

2 mm/2 vrstvy.
• Klasifikace: EN 1504‑2 – nátěr (C) 

zásady PI, MC a IR.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: válečkem nebo nástřikem.
• Spotřeba: 

– válečkem: 1,65 kg/m2 a mm tloušťky 
vrstvy; 
– nástřikem: 2,2 kg/m2 a mm tloušťky 
vrstvy.

• Balení: souprava 32 kg: 
– složka A: pytel 22 kg; 
– složka B: kanystr 
10 kg.

Adesilex PG4
Dvousložkové tixotropní epoxidové 
lepidlo s modifikovanou reologií 
k lepení MAPEBANDU, MAPEBANDU 
TPE, těsnicích pásů z PVC, Hypalonu 
a k lepení konstrukčních prvků.

• Mísicí poměr směsi: složka A : složka B 
= 3 : 1.

• Zpracovatelnost směsi: 70 minut 
(při +23°C).

• Minimální tloušťka vrstvy: 1–2 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 1 cm
• Klasifikace: EN 1504‑4.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: stěrkou.
• Spotřeba: 1,60–1,65 kg/m2 a mm 

tloušťky vrstvy.
• Balení: souprava 6 kg:

– nádoba 4,5 kg (složka A); 
– nádoba 1,5 kg (složka B). 
souprava 30 kg: 
– nádoba 22,5 kg (složka A); 
– nádoba 7,5 kg (složka B).

Mapeband TPE
Těsnicí pás z TPE pro pružné 
vodonepropustné utěsnění 
dilatačních spár a trhlin, které jsou 
vystaveny pohybům.

• Rozměry: 
– 17 cm (MAPEBAND TPE 170); 
– 32,5 cm (MAPEBAND TPE 325).

• Šířka dilatační zóny: 
– MAPEBAND TPE 170: 50 mm. 
– MAPEBAND TPE 325: 165 mm.

• Tloušťka: 1,2 mm.
• Hodnota zatížení při přetržení: 

> 4,5 N/mm2.
• Prodloužení do okamžiku přetržení: 

> 650 %.
• Ohyb při nízké teplotě: < ‑30°C.
• Odolnost proti povětrnostním vlivům 

a UV záření: > 5000 hodin.
• Odolnost proti průchodu kořenů: žádná 

prostup kořenů.
• Třída vznítitelnosti: B2.
• Vodonepropustnost: ≤ 0,6 N/mm2.
• Teplotní odolnost: ‑20 až +80°C.
• Maximální prodloužení v dilatační 

zóně: 
– 5 mm (MAPEBAND 
TPE 170);  
– 10 mm (MAPEBAND 
TPE 325).

• Balení: role 30 m.



Plastimul 2K Super
Dvousložkový velmi pružný 
rychleschnoucí hydroizolační živičný 
nátěr bez obsahu rozpouštědel 
s plnivem z polystyrenu a omezeným 
smršťováním.

• Konzistence: pasta.
• Objemová hmotnost: 0,75 g/cm3.
• pH: 10.
• Obsah sušiny: 66 %.
• Skladování: 12 měsíců.
• Pracovní teplota: +5°C až +30°C.
• Mísicí poměr: složka A : složka B = 

4 : 1.
• Zpracovatelnost: 3 hodiny.
• Doba vysychání: cca 1–2 dny.
• Zatížitelnost vodou: cca po 2 dnech.
• Odolnosti proti dešti: 

cca po 4 hodinách.
• Teplotní odolnost (DIN 52123): 

≥ +70°C.
• Schopnost přemostění trhlin 

(DIN 28052): ≥ 2 mm při +4°C.
• Spotřeba: 0,75 kg/m2 a mm tloušťky 

vrstvy v čerstvém stavu v závislosti 
na stavu podkladu.

• Balení: souprava 
22 kg (A+B = 17,6 
+ 4,4).



sanace železobetonové konstrukce

dilatační spára
Mapeflex PU45 + Mapefoam

ochranný sjednocující nátěr
Elastocolor

hrubá sanace
Mapegrout T60

dokončení povrchu
Mapefinish

penetrace
Malech

antikorozní cementová malta
Mapefer 1K
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Mapefinish
Dvousložková cementová malta 
pro konečné vyhlazení betonových 
povrchů.

• Maximální rozměr kameniva: 0,4 mm.
• Mísicí poměr směsi: 4 díly 

MAPEFINISHE složky A s 1 dílem 
MAPEFINISHE složky B.

• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina 
(při +20°C).

• Minimální tloušťka jedné vrstvy: 1 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

2–3 mm.
• Klasifikace: EN 1504‑3–malta 

bez statické funkce třídy R2. EN 1504‑2 
– nátěr (C) zásady MC a IR.

• Skladování: 12 měsíců (složka A); 
24 měsíců (složka B).

• Aplikace: hladítkem.
• Spotřeba: 2 kg/m2 a mm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: souprava 30 kg:

– pytel 24 kg (složka A); 
– kanystr 6 kg (složka B).

Mapegrout T60
Tixotropní vlákny vyztužená malta 
odolná proti síranům k sanaci 
betonových konstrukcí.

• Maximální rozměr kameniva: 2,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

MAPEGROUTU T60 s 16,5–17,5 díly 
vody a 0,25 % MAPECURE SRA.

• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina 
(při +20°C).

• Minimální tloušťka vrstvy: 10 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

40 mm při aplikaci na svislé plochy, 
20 mm na stropy.

• Klasifikace: EN 1504‑3 konstrukční 
malta třídy R4.

• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: stěrkou, zednickou lžící nebo 

omítacím přístrojem.
• Spotřeba: cca 18,5 kg/m2 a cm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: polyetylenové vakuované pytle 

25 kg.

Mapefer 1K
Jednosložková antikorozní 
cementová malta na ochranu ocelové 
výztuže.

• Maximální rozměr kameniva: 0,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

MAPEFERU 1K s 20–22 díly vody.
• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina
• Minimální tloušťka vrstvy: 2 mm.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: cca 2 hodiny
• Čekací doba před aplikací malty: 

6–24 hodin
• Klasifikace: EN 1504‑7.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: štětcem ve 2 vrstvách.
• Spotřeba: 100 g/m oceli ∅ 8 mm 

(na 2 mm tloušťky vrstvy).
• Balení: krabice 4 sáčky po 5 kg.



Mapeflex PU45 
+ Mapefoam
Jednosložkový polyuretanový těsnicí 
tmel a lepidlo s vysokým modulem 
pružnosti, pro spoje vystavené 
provoznímu prodloužení do 20 %.

• Provozní prodloužení: 20 %.
• Modul pružnosti při 100% prodloužení: 

0,80 N/mm2.
• Tvrdost Shore A: 40.
• Zpracovatelnost: 1 hodinu.
• Barvy: 

– bílá, šedá, černá (kartuše 300 ml); 
– šedá, černá (salámové balení 600 ml).

• Certifikace: ISO 11600 F 20 HM, GEV 
EMICODE EC1 R, polská certifikace 
pro styk s pitnou vodou.

• Aplikace: vytlačovací pistolí.
• Spotřeba: 

– 3,0 bm kartuše 300 m.; 
– 6,0 bm ze salámového balení 600 ml 
(profil 10 x 10).

• Balení: kartuše 300 ml, salámové balení 
600 ml.

Elastocolor
Trvale pružný elastomerový ochranný 
nátěr proti vzniku trhlin s vysokou 
chemickou odolností proti vlivům 
atmosféry, pro použití v interiéru 
i exteriéru.

• Konzistence: hustá tekutina.
• Barva: bílá nebo barvy, které lze získat 

prostřednictvím automatického systému 
barvení ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,37.

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 
cca 63.

• Poměr ředění: 10–15 % vody.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: 24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba (kg/m2): 0,2–0,4/2 nátěry.
• Balení: 20 kg.

Malech
Základní nátěr na bázi 
mikroakrylových pryskyřic ve vodní 
disperzi.

• Konzistence: tekutina.
• Barva: transparentní.
• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 

(g/cm3): cca 1,01.
• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 

cca 15.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití, v případě málo savých podkladů 
zředit 30–50 % vody.

• Čekací doba před nanesením následné 
vrstvy: 24 hodin.

• Přípustná pracovní teplota: 
+5°C až +35°C.

• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba (kg/m2): 0,10–0,15.
• Balení: kanystry 2 a 10 kg.



Řada Plastimul



sanace konstrukce balkonu s pružnou povrchovou úpravou

antikorozní cementová malta
Mapefer 1K

hydroizolační membrána
Mapelastic Smart

pružný ochranný a dekorační nátěr
Elastocolor Pittura
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tixotropní cementová vlákny vyztužená malta pro opravy 
a vyhlazování betonových povrchů

Planitop Rasa & Ripara



Elastocolor Pittura
Trvale pružný elastomerový ochranný 
nátěr proti vzniku trhlin s vysokou 
chemickou odolností proti vlivům 
atmosféry, pro použití v interiéru 
i exteriéru.

• Konzistence: hustá tekutina.
• Barva: bílá nebo barvy, které lze získat 

prostřednictvím automatického systému 
barvení ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,37.

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 
cca 63.

• Poměr ředění: 10–15 % vody.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: 24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba (kg/m2): 0,2–0,4/2 nátěry.
• Balení: 20 kg.

Mapelastic Smart
Vysoce pružná dvousložková cementová 
hmota pro aplikaci stěrkou, štětcem 
nebo válečkem, určená k hydroizolaci 
betonových povrchů jako např. balkonů, 
teras koupelen a bazénů a jako ochrana 
proti agresivním vlivům prostředí.

• Konzistence směsi: tekutá – k aplikaci 
štětcem.

• Mísicí poměr směsi: složka A : složka B 
= 2 : 1.

• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +40°C.
• Minimální tloušťka aplikace: 2 mm 

ve dvou vrstvách.
• Klasifikace: EN 1504‑2 – nátěr (C) 

zásady PI, MC a IR.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: štětcem, válečkem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba: – štětcem nebo válečkem 

1,6 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy;
– nástřikem 2,2 kg/m2 a mm tloušťky 
vrstvy.

• Balení: souprava 
30 kg: pytel 20 kg 
+ kanystr 10 kg.

Planitop Rasa 
& Ripara
Rychletvrdnoucí vlákny vyztužená 
tixotropní malta s omezeným 
smršťováním pro opravy 
a vyhlazovaní betonových povrchů, 
aplikace v tloušťkách od 3 do 40 mm 
v jednom pracovním kroku.

• Maximální rozměr kameniva: 0,4 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů PLANITOPU 

RASA & RIPARA s 19–21 díly vody.
• Zpracovatelnost směsi: cca 20 minut 

(při +20°C).
• Minimální tloušťka vrstvy: 3 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

40 mm.
• Klasifikace: EN 1504‑3 malta bez 

statické funkce třídy R2. EN 1504‑2 – 
nátěr (C), zásady MC a IR.

• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: stěrkou nebo zednickou lžící.
• Spotřeba: cca 14 kg/m2 a cm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: polyetylenové vakuované pytle 

25 kg; krabice 20 kg (4 pytle po 5 kg).



systém pro sanaci kanalizace

hrubá sanace
Mapegrout Rapido

lepicí tmel
Sewament 1

velmi rychle tvrdnoucí 
cementová směs

Lampocem

cementová izolace
Idrosilex Pronto

spárovací malta
Sewament 2

otryskaný beton nerovnosti min. ± 5 mm

kyneta

beton
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Sewament 1
Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo 
výjimečných vlastností se sníženým 
skluzem a vysokou chemickou 
odolností, určené pro lepení 
keramických obkladů v čistírnách 
odpadních vod a kanalizačních 
stokách.

• Spotřeba: cca 1,4 kg/m2 a mm tloušťky 
vrstvy.

• Balení: pytle 25 kg.

Idrosilex Pronto
Cementová osmotická malta vhodná 
pro přímý kontakt s odpadní vodou 
k hydroizolaci zděných a betonových 
konstrukcí.

• Konzistence: prášek.
• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina.
• Klasifikace: EN 1504‑2.
• Skladování: 12 měsíců.
• Spotřeba: 1,6 kg/m2 a mm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: pytle 25 kg.

Mapegrout Rapido
Rychletvrdnoucí malta 
s kontrolovaným smršťováním 
a s obsahem skelných vláken, 
k sanaci betonu.

• Maximální rozměr kameniva: 1 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

MAPEGROUTU RAPIDO s 15–16 díly 
vody.

• Zpracovatelnost směsi: cca 10 min. 
(při +20°C).

• Minimální tloušťka jedné vrstvy: 5 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

25 mm.
• Klasifikace: EN 1504‑3 – konstrukční 

malta třídy R3.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: stěrkou nebo zednickou lžící.
• Spotřeba: 18 kg/m2 a cm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: polyetylenové vakuované pytle 

25 kg.



Lampocem
Hydraulická pojivová směs s velmi 
rychlým průběhem tuhnutí a vytvrzení 
bez vzniku smršťovacích trhlin.

• Maximální rozměr kameniva: 
< 0,1 mm.

• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 
LAMPOCEMU s 20–21 díly vody.

• Zpracovatelnost směsi: cca 1 min. 
(při +23°C).

• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: zednickou lžící nebo stěrkou.
• Spotřeba: 1,8 kg/dm3 vyplňované 

dutiny.
• Balení: pytle 25 kg, krabice obsahující 

4 x 5 kg, balení obsahující 9 x 1 kg.

Sewament 2
Cementový tmel výjimečných 
vlastností pro výplň spár 
kyselinovzdorných obkladů 
a dlažeb v čistírnách odpadních vod 
a kanalizačních stokách (do šířky 
spár 15 mm).

• Spotřeba: v závislosti na typu 
obkladového materiálu a šířce spáry.

• Balení: pytle 25 kg.



Lampocem
Hotová nesmršťující 
se montážní cementová 
malta s velmi rychlým 
průběhem tuhnutí 
a vytvrzení.

•  upevnění konzol a kotev
•  osazení rámů oken 

a dveří
•  utěsnění drobných 

průsaků
•  fixace instalačních prvků



systém pro sanaci vodojemu

antikorozní cementová malta
Mapefer 1K

hrubá sanace
Mapegrout T60

cementová osmotická malta
Idrosilex Pronto
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Idrosilex Pronto
Cementová osmotická malta vhodná 
pro přímý kontakt s pitnou vodou 
k hydroizolaci zděných a betonových 
konstrukcí.

• Konzistence: prášek.
• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina.
• Klasifikace: EN 1504‑2.
• Skladování: 12 měsíců.
• Spotřeba: 1,6 kg/m2 a mm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: pytle 25 kg.

Mapegrout T60
Tixotropní vlákny vyztužená malta 
odolná proti síranům k sanaci 
betonových konstrukcí.

• Maximální rozměr kameniva: 2,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

MAPEGROUTU T60 s 16,5–17,5 díly 
vody a 0,25 % MAPECURE SRA.

• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina 
(při +20°C).

• Minimální tloušťka vrstvy: 10 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

40 mm při aplikaci na svislé plochy, 
20 mm na stropy.

• Klasifikace: EN 1504‑3 konstrukční 
malta třídy R4.

• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: stěrkou, zednickou lžící nebo 

omítacím přístrojem.
• Spotřeba: cca 18,5 kg/m2 a cm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: polyetylenové vakuované pytle 

25 kg.

Mapefer 1K
Jednosložková antikorozní 
cementová malta na ochranu ocelové 
výztuže.

• Maximální rozměr kameniva: 0,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

MAPEFERU 1K s 20–22 díly vody.
• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina
• Minimální tloušťka vrstvy: 2 mm.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: cca 2 hodiny
• Čekací doba před aplikací malty: 

6–24 hodin
• Klasifikace: EN 1504‑7.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: štětcem ve 2 vrstvách.
• Spotřeba: 100 g/m oceli ∅ 8 mm 

(na 2 mm tloušťky vrstvy).
• Balení: krabice 4 sáčky po 5 kg.



Hydroizolace zdiva v suterénu v negativním směru tlaku 
vodního sloupce

vyrovnávací vrstva
Planitop HDM Maxi

hydroizolační membrána
Mapelastic Foundation

základní podstřik
PoroMap Rinzaffo

odvlhčovací omítka
PoroMap Intonaco

dokončovací vrstva
PoroMap Finitura

bentonitový těsnicí tmel
Mapeproof Mastic

bentonitová tkanina
Mapeproof

chemická kotva pro silné zatížení
Mapefix VE SF

hydroexpanzní těsnicí profil
Idrostop Softbetonová konstrukce 

zhotovená s použitím výrobku
Dynamon

montážní lepidlo
Ultrabond MS Rapid

stabilní cihlové zdivo

dlažba

stávající podklad
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PoroMap Rinzaffo
Předem připravená maltová směs 
odolná proti solím, k ruční aplikaci 
před použitím odvlhčovací a izolační 
omítky POROMAP INTONACO.

• Maximální rozměr kameniva: 2,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

POROMAP RINZAFFO s 17–18,6 díly 
vody.

• Koeficient propustnosti vodních par: 
< 20 µ.

• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

5 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu GP 

kategorie CS IV.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: zednickou lžící.
• Spotřeba: 7,5–8 kg/m2 (a 5 mm 

tloušťky vrstvy).
• Balení: pytle 25 kg.

Mapelastic 
Foundation
Dvousložková cementová pružná 
malta pro hydroizolaci betonových 
povrchů vystavených tlakové vodě 
v pozitivním i negativním směru.

• Konzistence: tixotropní.
• Mísicí poměr směsi: složka A : složka B 

= 2,2 : 1.
• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina 

(při +20°C).
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +40°C.
• Minimální tloušťka při aplikaci: 

2 mm/2 vrstvy.
• Klasifikace: EN 1504‑2 – nátěr (C) 

zásady PI, MC a IR.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: válečkem nebo nástřikem.
• Spotřeba: 

– válečkem: 1,65 kg/m2 a mm tloušťky 
vrstvy; 
– nástřikem: 2,2 kg/m2 a mm tloušťky 
vrstvy.

• Balení: souprava 
32 kg: složka A: pytel 
22 kg; složka B: 
kanystr 10 kg.

Planitop HDM Maxi
Dvousložková cementová malta 
s pucolánovou reakcí a vysokou pevností 
v tahu za ohybu, pro použití v maximální 
tloušťce vrstvy 25 mm, k armovanému 
vyztužení povrchu zděných konstrukcí 
v kombinaci se síťovinou MAPEGRID G 120, 
MAPEGRID G 220 nebo MAPEGRID B a pro 
vyhlazení povrchů z betonu, přírodního 
kamene, cihel a tufu.

• Maximální rozměr kameniva: 1 mm.
• Mísicí poměr směsi: 3,7 dílu PLANITOPU 

HDM MAXI složky A : 1 dílu PLANITOPU 
HDM MAXI složky B.

• Zpracovatelnost směsi: 1hodina 
(při +20°C).

• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 25 mm
• Klasifikace: EN 1504‑3 – malta 

bez statické funkce třídy R2.
• Skladování: 12 měsíců (složka A); 

24 měsíců (složka B).
• Aplikace: stěrkou, zednickou lžící nebo 

omítacím přístrojem.
• Spotřeba: cca 1,8 kg/m2 a mm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: souprava 31,75 kg: – polyetylenové 

vakuované pytle 25 kg (složka A); 
– kanystry 6,75 kg (složka B).



Idrostop Soft
Hydroexpanzní vysoce pružný 
bentonitový těsnicí profil 
k hydroizolaci konstrukčních 
a pracovních betonových spár.

• Tvar: předtvarovaný profil.
• Rozměr: 25 x 20 mm.
• Rozpustnost ve vodě: nerozpustný.
• Vodonepropustnost: do 8 barů.
• Aplikace: přilepením jednosložkovým 

lepidlem MAPEFLEX MS 45 nebo 
ULTRABOND MS RAPID.

• Pracovní teplota: ‑15°C až +60°C.
• Balení: 6 x 5 m role.

PoroMap Finitura
Jemná maltová směs světlé barvy 
bez obsahu cementu, určená 
ke konečné úpravě odvlhčovacích 
omítek aplikovaných na stěnách 
z přírodního kamene, cihel a tufu.

• Maximální rozměr kameniva: 300 µm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

POROMAP FINITURA s 24–26 díly vody.
• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

2 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu GP 

kategorie CS IV.
• EMICODE: EC1 R Plus – velmi nízké 

emise.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: hladítkem.
• Spotřeba: cca 1,4 kg/m2 (a mm tloušťky 

vrstvy).
• Balení: pytle 25 kg.

PoroMap Intonaco
Předem připravená odvlhčovací 
a izolační maltová směs šedé barvy, 
odolná proti solím, určená pro sanaci 
vlhkého zdiva z přírodního kamene, 
cihel a tufu. Je určená pro ruční 
aplikaci.

• Maximální rozměr kameniva: 1 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

POROMAP INTONACO s 20–22 díly vody.
• Obsah vzduchu v čerstvé maltě: 

> 25 %.
• Koeficient propustnosti vodních par: 

≤ 10 µ.
• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

30 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu R 

kategorie CS II.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: zednickou lžící.
• Spotřeba: 10–11,5 kg/m2 (a cm 

tloušťky vrstvy).
• Balení: pytle 20 kg.



Mapefix VE SF
Chemická kotva na bázi hybridních 
vinylesterových pryskyřic bez obsahu 
styrenů pro silné zatížení.

• Vhodné podklady: pevné a děrované 
podklady, jako je beton a betonové 
prvky, cihly, smíšené zdivo, dřevo.

• Doporučený způsob zhotovení otvoru: 
vrtačkou nebo vrtačkou s příklepem.

• Stav otvoru pro aplikaci: čistý, suchý, 
vlhký nebo mokrý.

• Teplota podkladu při aplikaci: 
‑10°C/+35°C.

• Zpracovatelnost: 6 minut (při +20°C).
• Konečné vytvrzení: 45 minut suchý 

podklad, 90 minut navlhčený podklad 
(při +20°C).

• Doporučený průměr tyčí pro kotvení: 
M8–M30, ∅ 8–∅ 32.

• Certifikace: označení CE; ETA varianta 
7 tlačená zóna ETA pro výztuž (přídavná 
výztuž); reakce na oheň.

• Aplikace: vytlačovací pistolí.
• Balení: 300 a 380 ml.

Ultrabond MS 
Rapid
Rychle tvrdnoucí velmi přilnavé 
montážní lepidlo pro použití 
v interiéru a exteriéru.

• Viskozita: tixotropní pasta.
• Objemová hmotnost: 1,55 kg/l.
• Otevřená doba: 5’.
• Počáteční pevnost v tahu: 25 N/cm2.
• Výsledná pevnost v tahu: 300 N/cm2.
• Doba vytvrzení: 2 hodiny.
• EMICODE: EC1 R Plus – velmi nízké 

emise.
• Barva: bílá.
• Aplikace: vytlačovací pistolí.
• Spotřeba: 5 bm z 300 ml kartuše 

(trojúhelníkový profil).
• Balení: kartuše 300 ml.

lepení hydroexpanzního 
profilu před betonáží

lepení těžkých předmětů 
i na problematické povrchy



Utěsnění konstrukcí proti vlhkosti a prosakující vodě

pružný ochranný nátěr
Elastocolor Pittura

hydroizolační membrána
Mapelastic Foundation

betonová konstrukce 
zhotovená s použitím výrobku

Dynamon
bentonitová tkanina
Mapeproof

bentonitový těsnicí tmel
Mapeproof Mastic

chemická kotva pro silné zatížení
Mapefix VE SF

hydroexpanzní těsnicí profil
Idrostop B25

dlažba

stávající podklad
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opravná malta
Mapegrout 430

hydroexpanzní pasta
Mapeproof Swell



Mapeproof Swell
Hydroexpanzní pasta na bázi 
hydrofilní pryže v kartuši pro aplikaci 
vytlačovací pistolí.

• Konzistence: tixotropní pasta.
• Rozpustnost: nerozpustný ve vodě.
• Obsah sušiny: 90 %.
• Skladování: 12 měsíců.
• Pracovní teplota: od +5°C do +40°C.
• Objemová rozpínání ve vodě: 

min. 100 %.
• Vznik povrchové vrstvy: 

180–200 minut.
• Doba polymerizace: 2 mm každých 

9 hodin.
• Spotřeba: cca 320 ml na 3 bm.
• Tvrdost Shore A (DIN 53505): 32.
• Prodloužení (DIN 53504): 700 %.
• Zatížení do okamžiku roztržení 

(DIN 53504): 2,5 N/mm2.
• Modul pružnosti při 100% prodloužení 

(DIN 53504): 0,55 N/mm2.
• Odolnost proti roztržení (ISO 34–1): 

10 N/mm.
• Odolnost proti prostupu vody: 

1 atm.
• Balení: krabice obsahující 

6 kartuší 320 ml.



Elastocolor Pittura
Trvale pružný elastomerový ochranný 
nátěr proti vzniku trhlin s vysokou 
chemickou odolností proti vlivům 
atmosféry, pro použití v interiéru 
i exteriéru.

• Konzistence: hustá tekutina.
• Barva: bílá nebo barvy, které lze získat 

prostřednictvím automatického systému 
barvení ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,37.

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 
cca 63.

• Poměr ředění: 10–15 % vody.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: 24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba (kg/m2): 0,2–0,4/2 nátěry.
• Balení: 20 kg.

Mapelastic 
Foundation
Dvousložková cementová pružná 
malta pro hydroizolaci betonových 
povrchů vystavených tlakové vodě 
v pozitivním i negativním směru.

• Konzistence: tixotropní.
• Mísicí poměr směsi: složka A : složka B 

= 2,2 : 1.
• Zpracovatelnost směsi: cca 1 hodina 

(při +20°C).
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +40°C.
• Minimální tloušťka při aplikaci: 

2 mm/2 vrstvy.
• Klasifikace: EN 1504‑2 – nátěr (C) 

zásady PI, MC a IR.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: válečkem nebo nástřikem.
• Spotřeba: 

– válečkem: 1,65 kg/m2 a mm tloušťky 
vrstvy; 
– nástřikem: 2,2 kg/m2 a mm tloušťky 
vrstvy.

• Balení: souprava 
32 kg: složka A: pytel 
22 kg; složka B: 
kanystr 10 kg.

Mapegrout 430
Tixotropní vlákny vyztužená malta 
jemné granulometrie s normálním 
průběhem vytvrzení, určená 
k opravám betonu.

• Maximální rozměr kameniva: 1 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

MAPEGROUTU 430 se 17,5–18,5 díly 
vody.

• Zpracovatelnost směsi: cca 1 h 
(při +20°C).

• Minimální tloušťka jedné vrstvy: 5 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

35 mm.
• Klasifikace: EN 1504‑3 – konstrukční 

malta třídy R3.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: stěrkou, zednickou lžící nebo 

omítacím přístrojem s kontinuálním 
mícháním.

• Spotřeba: 17 kg/m2 a cm tloušťky 
vrstvy.

• Balení: polyetylenové vakuované pytle 
25 kg.



Mapefix PE SF
pro lehké zatížení

Mapefix VE SF
pro těžké zatížení

Mapefix EP
pro konstrukční zatížení

Mapefix

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO LEHKÉ 
ZATÍŽENÍ V PLNÝCH A DĚROVANÝCH 

MATERIÁLECH

IDEÁLNÍ PRO
· antény a paraboly · ochranné 

zábradlí · pracny zárubní · sanitární 
předměty · profily a konzoly

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO TĚŽKÉ ZATÍŽENÍ 
VE VŠECH TYPECH MATERIÁLŮ

IDEÁLNÍ PRO
· kotvy zatížené tlakem · kotvení ocelové 

výztuže v betonu · kotvy v trvalém kontaktu 
s vodou · antény, konzoly, ochranné 

zábradlí, stožáry a těžké stavební prvky

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO TĚŽKÉ KONSTRUKČNÍ 
ZATÍŽENÍ VE VŠECH TYPECH MATERIÁLŮ

IDEÁLNÍ PRO
· kotvy zatížené tahem a tlakem · statické 

a dynamické zatížení · kotvení ocelové výztuže 
v betonu · kotvy v trvalém kontaktu s vodou 

· zesílení konstrukcí · agresivní prostředí



opravy komunikací

tekutá kotvicí malta
Mapefill

tekutá malta
Mapegrout SV

reakční asfalt na opravy výtluků a děr pro aplikaci za studena
Mape‑Asphalt Repair 0/8
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Mapefill
Tekutá expanzní malta ke kotvení 
prvků.

• Maximální rozměr kameniva: 2,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

MAPEFILLU s 14–15 díly vody.
• Zpracovatelnost směsi: cca 1 h 

(při +20°C).
• Maximální tloušťka vrstvy: 6 cm.
• Klasifikace: EN 1504‑6.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: litím.
• Spotřeba: 1,95 kg/m3 vyplňované 

dutiny.
• Balení: polyetylenové vakuované pytle 

25 kg.

Mape‑Asphalt 
Repair 0/8
Jednosložkový reakční asfalt 
k přímému použití, aplikovaný 
za studena, k opravě výtluků a děr 
v silničních tělesech.

• Maximální rozměr kameniva: 8 mm.
• Minimální tloušťka vrstvy: 20 mm.
• Maximální tloušťka vrstvy: 70 mm.
• Pochůznost, lehký provoz: ihned.
• Pracovní teplota: 0°C až +35°C.
• Úplné vyzrání: cca 1 hodina 
• Skladování: 9 měsíců.
• Aplikace: zednickou lžící, stěrkou, 

hráběmi nebo lopatou.
• Spotřeba: cca 23 kg/m2 a cm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: vědro 25 kg.

Mapegrout SV
Tekutá malta s kontrolovaným 
smršťováním, velmi rychlým 
průběhem tuhnutí a vytvrzení 
pro opravy betonu a kotvení 
kanálových mříží, poklopů revizních 
šachet a dalších silničních prvků.

• Maximální rozměr kameniva: 2,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

MAPEGROUTU SV s 12–13 díly vody.
• Zpracovatelnost směsi: 15 min 
• Minimální tloušťka vrstvy: 1 cm.
• Maximální tloušťka vrstvy: 5 cm 

na jednu vrstvu.
• Klasifikace: EN 1504‑3 konstrukční 

malta třídy R4.
• Barva: šedá a černá.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: litím do bednění.
• Spotřeba: cca 20 kg/m2 a cm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: polyetylenové vakuované pytle 

25 kg.



systém pro pokládku přírodního kamene v exteriéru

spárovací malta
Mapestone PFS 2

adhezní můstek  
(v poměru 1 díl Planicerete : 1 díl vody : 3 díly cementu)

Planicrete
ložná malta

Mapestone TFB 60
netkaná textilie

železobetonová deska
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Mapestone PFS 2
Předmíchaná malta pro výplň 
spár v architektonické kamenné 
dlažbě, třída expozice XF4, 
s vysokou pevností v tlaku, 
odolností proti rozmrazovacím solím 
a mrazovým cyklům.

• Zpracovatelnost směsi: 20 minut.
• Pochůznost: po 6 hodinách.
• Provozní zatížení: po 7 dnech.
• Barva: šedá.
• Aplikace: gumovou stěrkou MAPEI nebo 

hladítkem.
• Čištění: houbou MAPEI nebo 

Scotch‑Brite® (nebo strojním 
jednodiskovým zařízením se speciálními 
plstěnými abrazivními kotouči 
Scotch‑Brite®). Alternativně vodou 
po počátečním vytvrzení.

• Skladování: 12 měsíců.
• Spotřeba: v závislosti na profilu spár 

a rozměru dlažby.
• Balení: pytle 25 kg.

Planicrete
Syntetický latex do cementových 
směsí ke zvýšení přídržnosti 
a mechanické pevnosti.

• Konzistence: tekutá.
• Obsah sušiny: 40 %.
• Skladování: 24 měsíců.
• Spotřeba:

– pro přípravu adhezních můstků: 
200–300 g/m2.
– pro přípravu potěrů a omítek: 
50–80 kg/m3.

• Balení: kanystry 5, 10, 25 kg a balení 
12 x 1 kg.

Mapestone TFB 60
Předmíchaná malta 
pro zhotovení ložné vrstvy malty 
pro architektonické kamenné 
dlažby, třídy expozice XF4, 
s vysokou pevností v tlaku, odolností 
proti rozmrazovacím solím a cyklům 
mráz tání.

• Mísicí poměr: 1 pytel MAPESTONE 
TFB 60 25 kg s 1,8–2 l vody.

• Provozní zatížení: po 7 dnech.
• Provádění spárování: čerstvý 

do čerstvého.
• Skladování: 12 měsíců.
• Spotřeba: 20 kg/m2 a cm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: 25 kg.



omítka s povrchovou úpravou na zdivu s přítomností trhlin

výztužná síťovina z čedičových vláken
Mapegrid B 250

vysoce pružná vlákny vyztužená maltová směs na bázi 
hydraulického vápna (NHL) a Eko‑pucolánu
Planitop HDM Restauro

probarvená penetrace na bázi silikonové pryskyřice
Silancolor Base Coat

pastovitá omítková směs pro použití v exteriéru 
na bázi silikonové pryskyřice
Silancolor Tonachino

zdivo z plných cihel
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Silancolor Base 
Coat
Sjednocující hydrofobní probarvený 
základní nátěr pro použití v interiéru 
a exteriéru, se schopností uzavření 
porézního povrchu.

• Konzistence: pastovitá tekutina.
• Barva: bílá nebo barvy, které lze získat 

prostřednictvím automatického systému 
barvení ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,68.

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 
cca 66.

• Poměr ředění: připraven k okamžitému 
použití.

• Čekací doba před nanesením následné 
povrchové úpravy: 24 hodin.

• Přípustná pracovní teplota: 
+5°C až +35°C.

• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba (kg/m2): 0,3–0,5/1 nátěr.
• Balení: 20 kg.

Planitop HDM 
Restauro
Vysokopevnostní předmíchaná 
světlá dvousložková malta na bázi 
přírodního hydraulického vápna (NHL) 
a EKO‑PUCOLÁNU, zvláště vhodná 
k armovanému vyztužení povrchu 
zděných konstrukcí v kombinaci 
se síťovinou MAPEGRID G 120, 
MAPEGRID G 220 nebo MAPEGRID B 
a pro vyrovnání povrchů z betonu, 
přírodního kamene, cihel a tufu.

• Maximální rozměr kameniva: 1,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 1 25kg pytel 

složky A s 1 kanystrem složky B.
• Zpracovatelnost směsi: 1 hodina 

(při +20°C).
• Tloušťka vrstvy při aplikaci: 3–10 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malta typu GP 

kategorie CS IV a EN 998‑2 malta typu g 
třídy M15.

• Skladování: 12 měsíců (složka A); 
24 měsíců (složka B).

• Aplikace: stěrkou, zednickou lžící nebo 
omítacím přístrojem.

• Spotřeba: cca 1,9 kg/m2 a mm tloušťky 
vrstvy.

• Balení: souprava 30 kg: – pytle 25 kg 
(složka A); – kanystry 5 kg (složka B).

Silancolor 
Tonachino
Pastovitá stěrková omítková směs 
na bázi silikonové pryskyřice ve vodní 
disperzi, hydrofobní, s vysokou 
propustností vodních par, určená 
pro exteriéry a interiéry.

• Konzistence: pastovitá.
• Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím 

automatického systému barvení 
ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,65–1,95 (v závislosti 
na granulometrii).

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 80.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití.
• Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami: 

24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: hladítkem.
• Spotřeba: 

– 0,7 mm: 1,7–2,0 kg/m2; 
– 1,2 mm: 1,9–2,3 kg/m2;
– 1,5 mm: 2,2–2,6 kg/m2;
– 2,0 mm: 2,6–3,0 kg/m2.

Balení: 20 kg.



Mapegrid B 250
Apretovaná síťovina z čedičových 
vláken 250 g/m2, pro konstrukční 
vyztužení povrchů z kamene, cihel, 
tufu a betonu.

• Typ vláken: čedičová vlákna.
• Gramáž: 250 g/m2.
• Rozměr ok: 6 x 6 mm.
• Pevnost v tahu (MPa): ≥ 3000.
• Prodloužení do okamžiku přetržení: 

2 %.
• Balení: role 50 m x 1 m.



Mapelastic
H2o

UV

-20ºC

• není potřeba odstraňovat  staré vrstvy
• aplikace v tenkých vrstvách

• odolný mrazu
• odolný UV paprskům• kompatibilní s lepidly  pro pokládku 
obkladů a dlažeb

Výhody použití   Mapelasticu: 



sanační paropropustný systém

maltová směs pro zdění a spárování
Mape‑Antique Allettamento

omítková směs na bázi sikonové pryskyřice
Silancolor Tonachino

penetrační nátěr na bázi silikonové pryskyřice
Silancolor Primer

vyhlazovací maltová směs pro povrchovou úpravu
Mape‑Antique FC Civile

paropropustná maltová směs
Mape‑Antique Intonaco NHL

přírodní kámen

11



Silancolor Primer
Sjednocující paropropustný 
penetrační nátěr na bázi silikonové 
pryskyřice ve vodní disperzi.

• Konzistence: tekutina.
• Barva: mléčná.
• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 

(g/cm3): cca 1,01.
• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 

cca 12.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: 24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba: 0,10–0,15 kg/m2.
• Balení: 10 kg.

Mape‑Antique FC 
Civile
Jemnozrnná vyhlazovací 
paropropustná maltová směs na bázi 
vápna a ECO‑PUCOLÁNU odolná solím 
pro přírodní povrchovou úpravu 
omítek.

• Maximální rozměr kameniva: 400 µm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů MAPE‑

ANTIQUE FC CIVILE s 24–26 díly vody 
(6,0–6,5 l vody na každý 25 kg pytel 
výrobku).

• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

2 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu GP 

kategorie CS IV.
• EMICODE: EC1 – velmi nízké emise.
• Skladování: 12 měsíců.
• Barva: cihlářská hlína a bílá
• Aplikace: hladítkem.
• Spotřeba: 1,40 kg/m2 (a mm tloušťky 

vrstvy).
• Balení: pytle 25 kg.

Mape‑Antique 
Intonaco NHL
Paropropustná základní malta na bázi 
přírodního hydraulického vápna 
a ECO‑PUCOLÁNU pro použití na stávající 
zdivo, včetně historicky hodnotných 
staveb, i na novostavby.

• Maximální rozměr kameniva: 1,4 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů MAPE‑

ANTIQUE INTONACO NHL s 19 díly vody 
(4,75–5,25 l vody na každý 25 kg pytel 
výrobku).

• Obsah vzduchu v čerstvé maltě: 20 %.
• Koeficient propustnosti vodních par: 

≤ 10 µ.
• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Minimální tloušťka jedné vrstvy: 10 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 30 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu GP 

kategorie CS II.
• EMICODE: EC1 – velmi nízké emise.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: zednickou lžící nebo nástřikem 

omítacím přístrojem s kontinuálním 
mícháním.

• Spotřeba: 14,5 kg/m2 
(a cm tloušťky vrstvy).

• Balení: pytle 
25 kg.



Mape‑Antique 
Allettamento
Zdicí malta na bázi přírodního 
hydraulického vápna 
a ECO‑PUCOLÁNU odolná proti solím 
pro zdění a spárování běžného 
i pohledového zdiva.

• Maximální rozměr kameniva: 1,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů MAPE‑

ANTIQUE ALLETTAMENTO s 18–20 díly 
vody (4,5–5,0 l vody na každý 25 kg 
pytel výrobku).

• Obsah vzduchu v čerstvé maltě: 6 %.
• Koeficient propustnosti vodních par: 

15/35 µ.
• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

5 mm.
• Klasifikace: EN 998‑2 – malta typu G 

třída M5.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: zednickou lžící.
• Spotřeba: cca 16,5 kg/m2 (a cm 

tloušťky vrstvy).
• Balení: pytle 25.

Silancolor 
Tonachino
Pastovitá stěrková omítková směs 
na bázi silikonové pryskyřice ve vodní 
disperzi, hydrofobní, s vysokou 
propustností vodních par, určená 
pro exteriéry a interiéry.

• Konzistence: pastovitá.
• Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím 

automatického systému barvení 
ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,65–1,95 (v závislosti 
na granulometrii).

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 80.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití.
• Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami: 

24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: hladítkem.
• Spotřeba: 

– 0,7 mm: 1,7–2,0 kg/m2; 
– 1,2 mm: 1,9–2,3 kg/m2;
– 1,5 mm: 2,2–2,6 kg/m2;
– 2,0 mm: 2,6–3,0 kg/m2.

Balení: 20 kg.





Izolace a odvlhčování zdiva

chemická bariéra
Mapestop

silikátový nátěr se zvýšenou propustností vodních par
Silexcolor Pittura
základní nátěr na bázi silikátů
Silexcolor Primer

jemná maltová směs
PoroMap Finitura

odvlhčovací a izolační maltová směs
PoroMap Intonaco
maltová směs odolná proti solím
PoroMap Rinzaffo

cihelné zdivo
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PoroMap Intonaco
Předem připravená odvlhčovací 
a izolační maltová směs šedé barvy, 
odolná proti solím, určená pro sanaci 
vlhkého zdiva z přírodního kamene, 
cihel a tufu. Je určená pro ruční 
aplikaci.

• Maximální rozměr kameniva: 1 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

POROMAP INTONACO s 20–22 díly vody.
• Obsah vzduchu v čerstvé maltě: 

> 25 %.
• Koeficient propustnosti vodních par: 

≤ 10 µ.
• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

30 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu R 

kategorie CS II.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: zednickou lžící.
• Spotřeba: 10–11,5 kg/m2 (a cm 

tloušťky vrstvy).
• Balení: pytle 20 kg.

PoroMap Rinzaffo
Předem připravená maltová směs 
odolná proti solím, k ruční aplikaci 
před použitím odvlhčovací a izolační 
omítky POROMAP INTONACO.

• Maximální rozměr kameniva: 2,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

POROMAP RINZAFFO s 17–18,6 díly 
vody.

• Koeficient propustnosti vodních par: 
< 20 µ.

• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

5 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu GP 

kategorie CS IV.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: zednickou lžící.
• Spotřeba: 7,5–8 kg/m2 (a 5 mm 

tloušťky vrstvy).
• Balení: pytle 25 kg.

Mapestop
Injektážní přípravek z koncentrované 
siloxanové a silikonové mikroemulze 
pro vytvoření chemické bariéry 
proti vzlínající kapilární vlhkosti 
ve zdivu.

• Rozměr částic: 20–60 nm.
• Mísicí poměr: 1 díl MAPESTOPU 

s 15–19 díly vody.
• Obsah silanů/siloxanů: 100 %.
• Zpracovatelnost roztoku: 24 hodin.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: gravitací nebo vhodným 

injektážním čerpadlem.
• Spotřeba: v závislosti na absorpci zdiva. 

Přibližně 8–9 kg/m roztoku pro zdivo 
o tloušťce 40 cm, což odpovídá 
0,4–0,6 kg MAPESTOPU.

• Balení: 
– plechovka s nástavcem 1 kg; 
– sud 180 kg.



Silexcolor Pittura
Ochranný nátěr na bázi silikátů 
s vysokou paropropustností 
a chemickou odolností proti vlivům 
atmosféry, pro použití v interiéru 
a exteriéru, ve shodě s DIN 18363.

• Konzistence: hustá tekutina.
• Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím 

automatického systému barvení 
ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,46.

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 
cca 55.

• Poměr ředění: 20 % SILEXCOLOR 
PRIMER.

• Čekací doba mezi jednotlivými 
vrstvami: 24 hodin.

• Přípustná pracovní teplota: 
+5°C až +35°C.

• Čištění: vodou.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba: 0,35–0,45 kg/m2/2 nátěry.
• Balení: 20 kg.

Silexcolor Primer
Sjednocující základní nátěr 
na bázi modifikovaného 
křemičitanu draselného, s vysokou 
paropropustností, ve shodě 
s DIN 18363.

• Konzistence: tekutina.
• Barva: transparentní.
• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 

(g/cm3): cca 0,9.
• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 

cca 14.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: 24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba: 0,10–0,15 kg/m2.
• Balení: 10 kg.

PoroMap Finitura
Jemná maltová směs světlé barvy 
bez obsahu cementu, určená 
ke konečné úpravě odvlhčovacích 
omítek aplikovaných na stěnách 
z přírodního kamene, cihel a tufu.

• Maximální rozměr kameniva: 300 µm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

POROMAP FINITURA s 24–26 díly vody.
• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

2 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu GP 

kategorie CS IV.
• EMICODE: EC1 R Plus – velmi nízké 

emise.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: hladítkem.
• Spotřeba: cca 1,4 kg/m2 (a mm tloušťky 

vrstvy).
• Balení: pytle 25 kg.



Silexcolor Pittura



odvlhčovací systém

základní sanační podhoz
Mape‑Antique Rinzaffo

odvlhčovací omítka
Mape‑Antique MC

základní paropropustná omítka
Mape‑Antique Intonaco NHL

vyhlazovací malta pro hrubozrnnou povrchovou úpravu
Mape‑Antique FC Grosso

základní nátěr na bázi silikátů
Silexcolor Primer

silikátový nátěr se zvýšenou propustností vodních par
Silexcolor Pittura

cihelné zdivo

13



Mape‑Antique 
Intonaco NHL
Paropropustná základní malta na bázi 
přírodního hydraulického vápna 
a ECO‑PUCOLÁNU pro použití na stávající 
zdivo, včetně historicky hodnotných 
staveb, i na novostavby.

• Maximální rozměr kameniva: 1,4 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů MAPE‑

ANTIQUE INTONACO NHL s 19 díly vody 
(4,75–5,25 l vody na každý 25 kg pytel 
výrobku).

• Obsah vzduchu v čerstvé maltě: 20 %.
• Koeficient propustnosti vodních par: 

≤ 10 µ.
• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Minimální tloušťka jedné vrstvy: 10 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 30 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu GP 

kategorie CS II.
• EMICODE: EC1 – velmi nízké emise.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: zednickou lžící nebo nástřikem 

omítacím přístrojem s kontinuálním 
mícháním.

• Spotřeba: 14,5 kg/m2 
(a cm tloušťky vrstvy).

• Balení: pytle 
25 kg.

Mape‑Antique MC
Solím odolná malta na bázi vápna 
a ECO‑PUCOLÁNU, určená ke zhotovení 
odvlhčovacích makroporézních omítek 
pro opravy stávajícího zdiva, vhodná 
i na objekty historické hodnoty.

• Maximální rozměr kameniva: 2,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů MAPE‑

ANTIQUE MC s 14–16 díly vody (3,5–4,0 l 
vody na každý 25 kg pytel výrobku).

• Obsah vzduchu v čerstvé maltě: > 20 %.
• Koeficient propustnosti vodních par: 

≤ 10 µ.
• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Minimální tloušťka jedné vrstvy: 20 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 30 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu R 

kategorie CS II.
• Skladování: 12 měsíců.
• Barva: bílá.
• Aplikace: zednickou lžící.
• Spotřeba: 15 kg/m2 (a cm tloušťky vrstvy).
• Balení: pytle 25 kg.

Mape‑Antique 
Rinzaffo
Paropropustná solím odolná omítková 
směs na bázi vápna a ECO‑PUCOLÁNU, 
k použití jako základní podstřik 
při provádění odvlhčovacích, 
paropropustných a ztužujících omítek.

• Maximální rozměr kameniva: 2,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů MAPE‑

ANTIQUE RINZAFFO s 25–27,5 díly vody 
(5,5 l vody na každý 25 kg pytel výrobku).

• Obsah vzduchu v čerstvé maltě: 6 %.
• Koeficient propustnosti vodních par: 

< 30 µ.
• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 5 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu GP 

kategorie CS IV.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: zednickou lžící nebo nástřikem 

omítacím přístrojem s kontinuálním 
mícháním.

• Spotřeba: 7,5 kg/m2 (na 5 mm tloušťky 
vrstvy).

• Balení: pytle 20 kg.



Silexcolor Pittura
Ochranný nátěr na bázi silikátů 
s vysokou paropropustností 
a chemickou odolností proti vlivům 
atmosféry, pro použití v interiéru 
a exteriéru, ve shodě s DIN 18363.

• Konzistence: hustá tekutina.
• Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím 

automatického systému barvení 
ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,46.

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 
cca 55.

• Poměr ředění: 20 % SILEXCOLOR 
PRIMER.

• Čekací doba mezi jednotlivými 
vrstvami: 24 hodin.

• Přípustná pracovní teplota: 
+5°C až +35°C.

• Čištění: vodou.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba: 0,35–0,45 kg/m2/2 nátěry.
• Balení: 20 kg.

Silexcolor Primer
Sjednocující základní nátěr 
na bázi modifikovaného 
křemičitanu draselného, s vysokou 
paropropustností, ve shodě 
s DIN 18363.

• Konzistence: tekutina.
• Barva: transparentní.
• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 

(g/cm3): cca 0,9.
• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 

cca 14.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: 24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba: 0,10–0,15 kg/m2.
• Balení: 10 kg.

Mape‑Antique FC 
Grosso
Hrubozrnná paropropustná maltová 
směs na bázi vápna a ECO‑PUCOLÁNU 
odolná solím pro hrubozrnnou 
povrchovou úpravu omítek.

• Maximální rozměr kameniva: 600 µm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů MAPE‑

ANTIQUE FC GROSSO s 18–20 díly vody 
(4,5–5,0 l vody na každý 25 kg pytel 
výrobku).

• Zpracovatelnost malty: cca 60 min.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

3 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 – malty typu GP 

kategorie CS IV.
• EMICODE: EC1 R Plus – velmi nízké 

emise.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: hladítkem.
• Spotřeba: cca 1,4 kg/m2 (a mm tloušťky 

vrstvy).
• Balení: pytle 25 kg.



Dursilite

Vysoce omyvatelná barva pro nevšední zkrášlení všech povrchů 
v interiéru, s nabídkou neuvěřitelné škály barevných 
odstínů a s dokonalou krycí schopností. Jednoduchá 
aplikace a odolnost proti znečištění umocní váš zážitek.



zesílení stávající poškozené železobetonové konstrukce 
s konečnou povrchovou úpravou

akrylový základní nátěr ve vodní disperzi
Malech

omyvatelná povrchová úprava stěn v interiéru
Dursilite

epoxidový základní nátěr
MapeWrap Primer 1

epoxidový lepicí tmel
MapeWrap 31

jednosměrná tkanina s uhlíkovými vlákny
MapeWrap C UNI‑AX

epoxidový vyrovnávací tmel
MapeWrap 11

apretovaná síťovina ze skelných vláken
Mapegrid G 120

cementová maltová směs
Planitop HDM

omítková směs pro povrchovou úpravu stěn
Planitop 200
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MapeWrap 31
Středně viskózní dvousložkové 
epoxidové lepidlo pro impregnaci 
tkanin MAPEWRAP při provádění 
„suchého systému“.

• Mísicí poměr směsi: složka A : složka B 
= 4 : 1.

• Zpracovatelnost: 40 minut (při +23°C).
• Přídržnost k betonu: > 3 N/mm2 

(po 7 dnech při +23°C – porušení 
podkladu).

• Viskozita dle Brookfielda: 7000 mPa·s 
(rotor 3, 5 otáček).

• Spotřeba: závisí na typu a šířce tkaniny.
• Balení: souprava 5 kg:

– nádoby 4 kg (složka A); 
– nádoby 1 kg (složka B).

MapeWrap 11
Dvousložková tixotropní epoxidová 
stěrka s normální dobou vytvrzení 
k vyrovnání betonových povrchů.

• Mísicí poměr směsi: složka A : složka B 
= 3 : 1.

• Zpracovatelnost: 40 minut (při +23°C).
• Přídržnost k betonu: > 3 N/mm2 

(po 7 dnech při +23°C – porušení 
podkladu).

• Aplikace: stěrkou.
• Spotřeba: 1,55 kg/m2 a mm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: souprava 6 kg:

– nádoby 4,5 kg (složka A); 
– nádoby 1,5 kg (složka B).

MapeWrap Primer 1
Dvousložkový epoxidový primer 
pro systém MAPEWRAP.

• Mísicí poměr směsi: složka A : složka B 
= 3 : 1.

• Zpracovatelnost: 90 minut (při +23°C).
• Přídržnost k betonu: > 3 N/mm2 

(po 7 dnech při +23°C – porušení 
podkladu).

• Viskozita dle Brookfielda: 300 mPa·s 
(rotor 1, 10 otáček).

• Spotřeba: 250–300 g/m2.
• Balení: souprava 2 kg:

– nádoby 0,5 kg (složka A); 
– nádoby 0,5 kg (složka B).



Mapegrid G 120
Apretovaná síťovina ze skelných 
vláken odolná proti působení 
alkalických vlivů (A.R.) určená 
pro lokální zpevnění zděných 
podkladů.

• Typ vláken: skelná vlákna typu A.R.
• Gramáž: 125 g/m2.
• Rozměr ok: 12,7 x 12,7 mm.
• Pevnost v tahu (kN/m): 30.
• Prodloužení do okamžiku přetržení: 

< 3 %.
• Balení: role 25 m x 45 cm.

Planitop HDM
Dvousložková cementová malta 
s pucolánovou reakcí a vysokou pevností 
v tahu za ohybu, pro použití v maximální 
tloušťce vrstvy 6 mm, k armovanému 
vyztužení povrchu zděných konstrukcí 
v kombinaci se síťovinou MAPEGRID G 120, 
MAPEGRID G 220 nebo MAPEGRID B a pro 
vyrovnání povrchů z betonu, přírodního 
kamene, cihel a tufu.

• Maximální rozměr kameniva: 0,4 mm.
• Mísicí poměr směsi: 3,7 dílu PLANITOPU 

HDM složky A : 1 dílu PLANITOPU HDM 
složky B.

• Zpracovatelnost směsi: 1 hodina 
(při +20°C).

• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 2–3 mm.
• Klasifikace: EN 1504‑2 – systémy ochrany 

povrchu betonu; EN 1504‑3 – malta 
bez statické funkce třídy R2.

• Skladování: 12 měsíců (složka A); 
24 měsíců (složka B).

• Aplikace: stěrkou, zednickou lžící nebo 
omítacím přístrojem.

• Spotřeba: cca 1,8 kg/m2 a mm tloušťky 
vrstvy.

• Balení: souprava 30,5 kg: – polyetylenové 
vakuované pytle 24 kg (složka A); – kanystry 
6,5 kg (složka B).

MapeWrap C 
UNI‑AX
Vysokopevnostní jednosměrná 
tkanina z uhlíkových vláken 
s vysokým modulem pružnosti 
(230 000 N/mm2). Je k dispozici také 
ve variantě MAPEWRAP C UNI‑AX HM 
s velmi vysokým modulem pružnosti 
(390 000 N/mm2), ve stejné gramáži 
a šířce.

• Gramáž: 300–600 g/m2.
• Ekvivalentní tloušťka tkaniny 

za sucha: 0,166–0,333 mm.
• Pevnost v tahu: 4830 N/mm2.
• Modul pružnosti v tahu (GPa): 230.
• Šířka: 10, 20, 40 cm.
• Balení: role 50 m.



Dursilite
Vodou ředitelná omyvatelná barva 
pro úpravu stěn v interiéru, odolná 
proti ulpívání nečistot.

• Konzistence: tekutá pasta.
• Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím 

automatického systému barvení 
ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,50.

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 
cca 65.

• Poměr ředění: 15–20 % vody.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: 24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba (kg/m2): 0,3–0,4/2 nátěry.
• Balení: 5 a 20 kg.

Malech
Základní nátěr na bázi 
mikroakrylových pryskyřic ve vodní 
disperzi.

• Konzistence: tekutina.
• Barva: transparentní.
• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 

(g/cm3): cca 1,01.
• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 

cca 15.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití, v případě málo savých podkladů 
zředit 30–50 % vody.

• Čekací doba před nanesením následné 
vrstvy: 24 hodin.

• Přípustná pracovní teplota: 
+5°C až +35°C.

• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba (kg/m2): 0,10–0,15.
• Balení: kanystry 2 a 10 kg.

Planitop 200
Jednosložková cementová malta 
s vysokou přídržností k podkladu, 
k vyrovnání nedokonalých 
povrchů a ke konečné úpravě stěn 
(sjednocující vzhled) v interiéru 
i exteriéru.

• Maximální rozměr kameniva: 0,5 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

PLANITOPU 200 s 20–23 díly vody.
• Zpracovatelnost směsi: 1,5 hodiny 

(při +20°C).
• Minimální tloušťka vrstvy: 1 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 3 mm 

(6 mm ve dvou vrstvách s vložením 
síťoviny MAPENET 150).

• Klasifikace: EN 998‑1 malta typu GP 
kategorie CS IV; EN 1504‑2 – nátěr (C) 
zásady MC a IR.

• Skladování: 12 měsíců.
• Barva: šedá a bílá.
• Aplikace: hladítkem.
• Spotřeba: cca 1,3 kg/m2 a mm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: pytle 25 kg.



Hydroizolace a pohledová povrchová úprava dlažby
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hydroizolace (2 vrstvy)
Aquaflex Roof



Primer pro 
Aquaflex
Syntetický primer na bázi 
pryskyřic v rozpouštědle, speciálně 
vyrobený na povrchy z bitumenu, 
azbestocementu a na povrchy, 
u kterých není zaručena dostatečná 
přídržnost.

• Konzistence: tekutina.
• Barva: transparentní.
• Hustota (EN ISO 2811‑1) (g/cm3): 

cca 0,96.
• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 

cca 10.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití; u povrchů s nízkou nasákavosti 
30–40 % nitroředidla.

• Čekací doba mezi jednotlivými nátěry: 
6–8 hodin.

• Pracovní teplota: od +5°C do +35°C.
• Čištění: lihem nebo nitroředidlem.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba (kg/m2): cca 0,16.
• Balení: plechovka 6 kg.

Aquaflex Roof
Pružná tekutá membrána s obsahem 
vláken, určená k okamžitému použití, 
na pohledovou hydroizolaci povrchů 
v exteriéru a na asfaltové střechy. 
Nanáší se ve dvou rovnoměrných 
vrstvách (max. tloušťka vrstvy 
0,5 mm) válečkem s dlouhým vlasem, 
štětcem, stěrkou nebo nástřikem 
technologií airless na pevný, čistý 
a suchý podklad.

• Konzistence: pasta.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čekací doba mezi první a druhou 

vrstvou: cca 8 hodin.
• Pochůznost: 12 hodin při +23°C.
• Minimální tloušťka aplikace: 1 mm 

ve dvou vrstvách.
• Barvy: šedá a cihlově červená.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

stěrkou.
• Spotřeba: 1,3 kg/m2 a mm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: vědro 20 kg.



systém pro chemicky odolnou povrchovou úpravu podlah

epoxidový nátěr + křemičitý písek
Mapecoat I 24 + křemičitý písek

epoxidový nátěr 
Mapecoat I 24 

železobetonová deska
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Mapecoat I 24 
+ křemičitý písek
Dvousložkový epoxidový 
kyselinovzdorný zdravotně nezávadný 
nátěr na ochranu betonových 
povrchů.

• Poměr ředění: složka A : složka B = 
4 : 1.

• Barva směsi: bílá, šedá (7001), 
neutrální.

• Přípustná pracovní teplota: 
+5°C až +30°C.

• Doba zpracovatelnosti: 30–40 min.
• Doba tuhnutí: 4–5 hodin.
• Technologická přestávka mezi 

jednotlivými nátěry: 6–24 hodin.
• Konečné vytvrzení: 3 dny.
• Skladování: 24 měsíců v původním 

uzavřeném obalu.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem technologií airless.
• Spotřeba: 0,4–0,6 kg/m2/1 vrstvu.
• Balení: souprava (A+B) 5 kg.



Mapefloor Parking systém

základní nátěr + plnivo Quarzo 0,5 + zásyp Quarzo 0,5
Primer SN + Quarzo 0,5

polyuretanové pojivo vysoké pružnosti + pastovité barvivo + plnivo Quarzo 0,25
Mapefloor PU 400 + Mapecolor Paste  

+ Quarzo 0,5

polyuretanové pojivo střední pružnosti + pastovité barvivo + plnivo Quarzo 0,25 + zásyp Quarzo 0,1–0,5
Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste  

+ Quarzo 0,1–0,5

polyuretanový dokončující nátěr
Mapefloor Finish 55

beton
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Mapefloor PU 410
Dvousložkové samonivelační 
polyuretanové pojivo neutrální barvy 
s obsahem plniva a vysokou deformační 
schopností.

• Mísicí poměr: složka A : složka B = 
78,1 : 21,9.

• Barva směsi: neutrální.
• Konzistence směsi: tekutina.
• Zpracovatelnost směsi při +20°C: 41 min.
• Povrchové oschnutí: 2–4 hodiny.
• Pochůznost: 24 hodin.
• Konečné vytvrzení: 7 dnů.
• Prodloužení (DIN 53504): cca 180 %.
• Tvrdost Shore A po 28 dnech: 89.
• Skladování: 6 měsíců v původním 

uzavřeném obalu.
• Aplikace: hladkou nebo zubovou stěrkou.
• Spotřeba: – jako střední vrstva systému 

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM: 
MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR 
PASTE: 1,0 kg/m2; s příměsí QUARZO 0,25: 
0,3 kg/m2; zásyp pískem 0,1–0,5 mm: 
4,0 kg/m2.
– jako vícevrstvá pružná protiskluzná 
podlaha (1,5–3 mm): MAPEFLOOR PU 
410 + MAPECOLOR PASTE: 0,9 kg/m2; 
s plnivem QUARZO 0,5: 0,27 kg/m2; zásyp 
pískem 0,1–0,5 mm: 3,0 kg/m2;
– jako samonivelační pružná stěrka 
(2–3 mm): MAPEFLOOR PU 410 + 
MAPECOLOR PASTE + QUARZO 0,25: 
4,0 kg/m2.

• Balení: souprava (A+B) 19,2 kg.

Mapefloor PU 400
Dvousložkové samonivelační 
polyuretanové pojivo neutrální 
barvy s obsahem plniva a vysokou 
deformační schopností.

• Mísicí poměr: složka A : složka B = 
24 : 76.

• Barva směsi: neutrální.
• Konzistence směsi: hustá tekutina.
• Zpracovatelnost směsi při +23°C: 

59 min.
• Povrchové oschnutí (při +23°C a 50% 

rel. vlhkosti): 4–6 hodin.
• Pochůznost (při +23°C a 50% 

rel. vlhkosti): 24 hodin.
• Konečné vytvrzení: 7 dnů.
• Prodloužení (DIN 53504): cca 470 %.
• Tvrdost Shore A po 28 dnech: 70.
• Skladování: 6 měsíců v původním 

uzavřeném obalu.
• Aplikace: zubovou stěrkou.
• Spotřeba: 1,5 až 2 kg/m2 (v závislosti 

na stavu podkladu).
• Balení: souprava (A+B) 19,75 kg.

Primer SN
Dvousložkový epoxidový penetrační 
nátěr s obsahem plniva. Je možné 
ho obarvit výrobkem MAPECOLOR 
PASTE. Používá se s pískem Quarzo 
vždy před aplikací Mapefloor PU 410 
a Mapefloor PU 400.

• Mísicí poměr: složka A : složka B = 
80 : 20.

• Barva směsi: neutrální.
• Konzistence směsi: hustá tekutina.
• Objemová hmotnost směsi (kg/m3): 

1 500.
• Viskozita směsi: (mPa·s): 1200.
• Doba zpracovatelnosti: 30 minut.
• Pracovní teplota: od +8°C do +35°C.
• Povrchové oschnutí při +23°C a 50% 

rel. vlhkosti: 2–4 hodiny.
• Pochůznost při +23°C a 50% 

rel. vlhkosti: 12 hodin.
• Úplné vytvrzení: 7 dnů.
• Aplikace: hladkou americkou stěrkou 

nebo hladítkem.
• Spotřeba: 0,3–0,6 kg/m2 a jednu vrstvu, 

v závislosti na savosti a stavu podkladu.
• Balení: souprava 20 kg: složka A 16 kg, 

složka B 4 kg.



Quarzo 0,1–0,5
Křemičitý plavený písek určený 
jako „plnivo“ a/nebo „zásyp“ 
pro epoxidové systémy.

• Barva: světle šedá.
• Max. rozměr zrna: 0,1–0,5 mm.

Mapefloor 
Finish 55
Dvousložkový pružný alifatický 
polyuretanový dokončující nátěr odolný 
opotřebení a UV paprskům, na ochranu 
systémů Purtop, Mapefloor PU.

• Mísicí poměr: složka A : složka B = 5,1 : 4.
• Barva: RAL 7032, RAL 1015, RAL 7046.
• Konzistence směsi: pastovitá tekutina.
• Objemová hmotnost (kg/m3): 1 250.
• Viskozita směsi (mPa·s): 1200 ± 200.
• Zpracovatelnost směsi při +23°C: 1 h.
• Povrchové oschnutí (při +23°C): 7–8 h.
• Pracovní teplota: +5°C až +30°C.
• Pochůznost (při +23°C): 24 hodin.
• Konečné vytvrzení při +23°C: 3 dny.
• Maximální deformace po 7 dnech 

při +23°C + 14 dnů při +50°C (%): 120.
• Odolnost proti roztržení po 7 dnech 

při +23°C + 14 dnů při +50°C (N/mm): 
21,5.

• Odolnost proti abrazi Taber po 7 dnech 
(kotouč CS10 – 1000g – 1000 otáček) 
(mg): 35±5. 

• Skladování: 6 měsíců v původním 
uzavřeném obalu.

• Aplikace: válečkem nebo 
nástřikem technologií 
airless.

• Spotřeba: 
0,15–0,35 kg/m2.

• Balení: souprava (A+B) 
9,1 kg.

Mapecolor Paste
Systém barvení pro výrobky 
MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR 
I 350 SL, MAPEFLOOR I 500 W, 
MAPEFLOOR PU 400, MAPEFLOOR 
PU 410, PRIMER SN a MAPEFLOOR 
DECOR 700.

• Vzhled: pasta. 
• Barvy: 19 barev RAL.
• Obsah sušiny: 99±1.
• Pracovní teplota: +10°C až +30°C.
• Skladování: 12 měsíců v původním 

uzavřeném obalu.
• Aplikace: smícháním s epoxidovými 

výrobky v průběhu jejich přípravy.
• Spotřeba: 0,7 kg na každé balení (A+B) 

PRIMERU SN, MAPEFLOORU I 300 
SL a MAPEFLOORU I 500 W; 1,4 kg 
na každou soupravu MAPEFLOOR 
PU 410; 0,7 kg na každou soupravu 
MAPEFLOOR PU 400.

• Balení: nádoby 0,7 kg.





konečná povrchová úprava stěn a podlah

minerální dekorativní omítková směs na bázi silikátu
Silexcolor Marmorino

primer na bázi modifikovaného křemičitanu draselného
Silexcolor Primer

vápenocementová stěrka
Planitop 530

ochranný akrylový nátěr
Mapefloor Finish 630

cementová samonivelační hmota
Ultratop Living

základní nátěr + zásyp
Primer SN + Quarzo 1,2

potěr
Topcem Pronto
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Mapefloor 
Finish 630
Dvousložkový ochranný akrylový 
filmotvorný nátěr ve vodní disperzi 
na povrchovou úpravu betonu nebo 
podlah zhotovených s použitím výrobku 
ULTRATOP nebo ULTRATOP LIVING.

• Mísicí poměr: složka A : složka B = 
10 : 0,15.

• Barva směsi: mléčná.
• Konzistence směsi: tekutina.
• Obsah sušiny (3h‑105°C) (%): 23.
• Objemová hmotnost (kg/m3): 1 028.
• Viskozita směsi (mPa·s): 25 

(#1 – 100 ot/min.).
• Zpracovatelnost směsi: 60 min.
• Teplota povrchu: +12°C až +30°C.
• Přetíratelnost: po 6–8 h při +23°C.
• Povrchové oschnutí (při +23°C): 2 hodiny.
• Odolnost proti abrazi Taber po 7 dnech 

(kotouč CS17 – 500g – 1000 otáček) (mg): 
65.

• Pochůznost (při +23°C a 50% rel. vlhkosti): 
24 hodin.

• Konečné vytvrzení: 4 dny.
• Skladování: 12 měsíců v původním 

uzavřeném obalu.
• Aplikace: mohérovým válečkem nebo 

vhodným systémem pro nástřik technologií 
airless.

• Spotřeba: 0,15–0,2 kg/m2 v závislosti 
na poréznosti a savosti podkladu.

• Balení: souprava (A+B) 10,15 kg.

Ultratop Living
Velmi rychle tvrdnoucí samonivelační 
směs na bázi speciálních 
hydraulických pojiv pro provádění 
podlah odolných proti oděru a pro 
jednorázovou aplikaci v tloušťce vrstvy 
mezi 5 a 15 mm, použití v interiéru.

• Barvy: bílá, světle šedá, antracit, 
natural.

• Mísicí poměr: 19–21 dílů vody na 100 
hmotnostních dílů ULTRATOPU LIVING.

• Tloušťka vrstvy: 5 až 15 mm.
• Samonivelační schopnost: ano.
• Zpracovatelnost: 15 min.
• Doba tuhnutí: 60–80 min.
• Pochůznost: po 3–4 h.
• Pevnost v tlaku po 28 dnech při 23°C: 

≥ 32 N/mm2.
• Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 

při 23°C: ≥ 9 N/mm2.
• Odolnost proti obrusu Böhme 

po 28 dnech při 23°C: 11 cm3/50 cm3.
• Skladování: 12 měsíců v původním 

uzavřeném obalu.
• Aplikace: ručně nebo čerpadlem.
• Spotřeba: 16,5–17,5 kg/m2 a cm 

tloušťky vrstvy.
• Balení: pytle 25 kg.

Primer SN 
+ Quarzo 1,2
Dvousložkový epoxidový penetrační 
nátěr s obsahem plniva. Je možné ho 
obarvit výrobkem MAPECOLOR PASTE.

• Mísicí poměr: složka A : složka B = 
80 : 20.

• Barva směsi: neutrální.
• Konzistence směsi: hustá tekutina.
• Objemová hmotnost směsi (kg/m3): 

1 500.
• Viskozita směsi: (mPa·s): 1200.
• Doba zpracovatelnosti: 30 minut.
• Pracovní teplota: od +8°C do +35°C.
• Povrchové oschnutí při +23°C a 50% 

rel. vlhkosti: 2–4 hodiny.
• Pochůznost při +23°C a 50% 

rel. vlhkosti: 12 hodin.
• Úplné vytvrzení: 7 dnů.
• Aplikace: hladkou americkou stěrkou 

nebo hladítkem.
• Spotřeba: 0,3–0,6 kg/m2 a jednu vrstvu, 

v závislosti na savosti a stavu podkladu.
• Balení: souprava 20 kg: složka A 16 kg, 

složka B 4 kg.



Silexcolor 
Marmorino
Velmi hladká, vysoce dekorativní 
pastovitá minerální stěrka na bázi 
silikátů pro použití v interiéru 
i exteriéru, vysoce odolná 
proti chemickým vlivům, ve shodě 
s normou DIN 18363.

• Konzistence: pastovitá.
• Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím 

automatického systému barvení 
ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,61.

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 
cca 67.

• Poměr ředění: připraven k okamžitému 
použití.

• Čekací doba mezi jednotlivými 
vrstvami: 12 hodin.

• Přípustná pracovní teplota: 
+5°C až +35°C.

• Čištění: vodou.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: stěrkou.
• Spotřeba: 0,8–1,0 kg/

m2 (v závislosti na typu 
požadovaného efektu).

• Balení: 5 a 20 kg.

Silexcolor Primer
Sjednocující základní nátěr 
na bázi modifikovaného 
křemičitanu draselného, s vysokou 
paropropustností, ve shodě 
s DIN 18363.

• Konzistence: tekutina.
• Barva: transparentní.
• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 

(g/cm3): cca 0,9.
• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 

cca 14.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: 24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba: 0,10–0,15 kg/m2.
• Balení: 10 kg.

Planitop 530
Vápenocementová stěrka 
pro konečnou úpravu a vyhlazení 
„čerstvých“ i „vyzrálých“ omítek 
v exteriéru i interiéru do tloušťky 
vrstvy 3 mm.

• Maximální rozměr kameniva: 0,4 mm.
• Mísicí poměr směsi: 100 dílů 

PLANITOPU 530 s 24–27 díly vody.
• Zpracovatelnost směsi: cca 2 hodiny 

(při +20°C).
• Minimální tloušťka vrstvy: 1 mm.
• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 

3 mm.
• Klasifikace: EN 998‑1 malta typu GP 

kategorie CS IV.
• Skladování: 12 měsíců.
• Barva: šedá a bílá.
• Aplikace: stěrkou.
• Spotřeba: 1,25 kg/m2 a mm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: pytle 25 kg.



Silancolor Graffiato



kontaktní zateplovací systém

pastovitá omítková směs pro použití v exteriéru na bázi silikonové pryskyřice
Silancolor Tonachino

alternativně pastovitá omítková směs pro použití 
v exteriéru na bázi silikonové pryskyřice

Silancolor Graffiato
probarvená penetrace na bázi silikonové pryskyřice

Silancolor Base Coat

síťovina Vertex

izolant
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Silancolor 
Tonachino
Vlákny vyztužená omítková směs 
na bázi silikonové pryskyřice ve vodní 
disperzi, hydrofobní, s vysokou 
propustností vodních par, určená 
pro exteriéry a interiéry.

• Konzistence: pastovitá.
• Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím 

automatického systému barvení 
ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,65–1,95 (v závislosti 
na granulometrii).

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 80.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití.
• Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami: 

24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: hladítkem.
• Spotřeba: 

– 0,7 mm: 1,7–2,0 kg/m2; 
– 1,2 mm: 1,9–2,3 kg/m2;
– 1,5 mm: 2,2–2,6 kg/m2;
– 2,0 mm: 2,6–3,0 kg/m2.

Balení: 20 kg.

Silancolor Base 
Coat
Sjednocující hydrofobní probarvený 
základní nátěr pro použití v interiéru 
a exteriéru, se schopností uzavření 
porézního povrchu.

• Konzistence: pastovitá tekutina.
• Barva: bílá nebo barvy, které lze získat 

prostřednictvím automatického systému 
barvení ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,68.

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 
cca 66.

• Poměr ředění: připraven k okamžitému 
použití.

• Čekací doba před nanesením následné 
povrchové úpravy: 24 hodin.

• Přípustná pracovní teplota: 
+5°C až +35°C.

• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba (kg/m2): 0,3–0,5/1 nátěr.
• Balení: 20 kg.

Mapetherm AR2
Jednosložkový cementový tmel 
k lepení a stěrkování povrchu 
termoizolačních desek při zateplování 
stěn budov.

• Konzistence: prášek.
• Barva: šedá.
• Objemová hmotnost (g/cm3): 1,3.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Mísicí poměr: 23–25 hmotnostních 

dílů vody na 100 hmotnostních dílů 
MAPETHERMU AR2.

• Čištění: vodou.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: zubovou a hladkou stěrkou.
• Spotřeba (kg/m2): 

– vyrovnávací stěrka: 1,2 a mm tloušťky 
vrstvy; 
– lepení termoizolačních desek: 
2,0–4,0.

• Balení: 25 kg.



Silancolor Graffiato
Pastovitá omítková směs na bázi 
silikonových pryskyřic pro drásanou 
úpravu v exteriéru a interiéru, k aplikaci 
stěrkou, hydrofobní, propustná pro vodní 
páry, s vysokou krycí schopností.

• Konzistence: pastovitá.
• Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím 

automatického systému barvení 
ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,7–1,8 (v závislosti 
na granulometrii).

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 80.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití.
• Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami: 

24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: nerezovým nebo plastovým 

hladítkem.
• Spotřeba: 

– 1,2 mm: 1,9–2,3 kg/m2.
– 1,8 mm: 2,4–2,8 kg/m2.

• Balení: 20 kg.

Svt kÓdy pro  
novÁ zeLenÁ ÚSporÁm  
2013

NÁZEV ETICS IZOLANT SVT KÓD

MAPETHERM P ETICS 
s izolantem EPS

EPS 70 F

SVT509EPS 100 F

EPS šedý

MAPETHERM M ETICS 
s izolantem z minerálních 

vláken

MW lamela  
(kolmá orientace vlákna)

SVT486

MW desky  
(podélná orientace vlákna)

FrontrockMAX E  
(dvouvrstvé desky)

MW Nobasil FKD S  
(podélná orientace vlákna)

KZS MAPEI EPS OP P ETICS 
s izolantem EPS s povrchovou 
úpravou z obkladových pásků

EPS 100 F SVT1827

nová

zelená

úsporám





Mapetherm® tile system

spárovací hmota
Ultracolor Plus

těsnicí tmel
Mapesil LM

lepidlo
Ultralite S2

síťovina ze skelných vláken odolná alkalickým vlivům
Mapegrid G120

hmoždinky
Mapetherm Tile FIX 15

izolační panel
Mapetherm XPS

lepidlo
Mapetherm AR1

betonový podklad

tenkovrstvý obklad typu gres
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vyrovnávací omítková směs
Planitop HDM Maxi



Planitop HDM Maxi
Dvousložková cementová malta 
s pucolánovou reakcí a vysokou pevností 
v tahu za ohybu, pro použití v maximální 
tloušťce vrstvy 25 mm, k armovanému 
vyztužení povrchu zděných konstrukcí 
v kombinaci se síťovinou MAPEGRID G 120, 
MAPEGRID G 220 nebo MAPEGRID B a pro 
vyhlazení povrchů z betonu, přírodního 
kamene, cihel a tufu.

• Maximální rozměr kameniva: 1 mm.
• Mísicí poměr směsi: 3,7 dílu PLANITOPU 

HDM MAXI složky A : 1 dílu PLANITOPU 
HDM MAXI složky B.

• Zpracovatelnost směsi: 1hodina 
(při +20°C).

• Maximální tloušťka jedné vrstvy: 25 mm
• Klasifikace: EN 1504‑3 – malta 

bez statické funkce třídy R2.
• Skladování: 12 měsíců (složka A); 

24 měsíců (složka B).
• Aplikace: stěrkou, zednickou lžící nebo 

omítacím přístrojem.
• Spotřeba: cca 1,8 kg/m2 a mm tloušťky 

vrstvy.
• Balení: souprava 31,75 kg: – polyetylenové 

vakuované pytle 25 kg (složka A); 
– kanystry 6,75 kg (složka B).

Mapetherm XPS
Panel z extrudovaného polystyrenu 
pro provádění vnějšího kontaktního 
zateplovacího systému.

• Složení: expandovaný polystyren.
• Barva: modrá.
• Tloušťka (mm): 40, 50, 60, 80, 100.
• Rozměry panelu (mm): 1200 x 600.
• Balení: 2,88–6,48 m2 (v závislosti 

na tloušťce).

Mapetherm AR1
Jednosložková cementová malta 
pro lepení a stěrkování tepelně 
izolačních desek a provádění vnějších 
kontaktních zateplovacích systémů.

• Konzistence: prášek.
• Barva: šedá.
• Objemová hmotnost (g/cm3): 1,3.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Mísicí poměr: 21–23 % vody 

(hmotnostních).
• Čištění: vodou.
• Skladování: 12 měsíců.
• Aplikace: stěrkou.
• Spotřeba (kg/m2): 

– 4–6 v závislosti na způsobu lepení;  
– 1,3–1,5 a mm tloušťky vrstvy jako 
vyhlazovací stěrka.

• Balení: 25 kg.



Ultralite S2
Jednosložkové vysoce deformovatelné 
vylehčené cementové lepidlo 
výjimečných vlastností, s prodlouženou 
dobou zavadnutí, velmi vysokou 
výtěžností, snadnou aplikací a vysokou 
schopností pokrytí rubové strany 
lepeného prvku, určené k lepení obkladů 
a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, 
ideální pro pokládku tenkovrstvých 
obkladů a dlažeb typu gres.

• Zpracovatelnost směsi: více než 8 hodin.
• Doba zavadnutí: > 30 minut.
• Spárování: 

– obklady: 4–8 hodin; 
– dlažby: 24 hodin.

• Pochůznost: 24 hodin.
• Provozní zatížení: cca 14 dnů.
• Deformovatelnost dle EN 12004: 

S2 – vysoce deformovatelný.
• Barva: šedá a bílá.
• Aplikace: zubovou stěrkou č. 4, 5, 6 

nebo 10.
• Skladování: 12 měsíců.
• Spotřeba: 0,8 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy, 

což odpovídá 1,5–2,5 kg/m2.
• Balení: pytle 15 kg.

Mapetherm Tile 
FIX 15
Rozpěrná hmoždinka se závitem 
z pozinkované oceli ∅ 7 mm, 
pro tloušťky izolačního materiálu 
do 160 mm, s nylonovým trnem 
o průměru 10 mm a talířem s teplotní 
odolností.

• Délka trnu: 230 mm.
• Průměr závitu: 7 mm.
• Průměr trnu: 10 mm.
• Průměr otvoru: 10 mm.
• Minimální hloubka otvoru 

ve vyztuženém cementu a zdivu: 
od 45 mm do 100 mm.

• Maximální tloušťka izolačního 
materiálu: 160 mm.

• Balení: krabice 100 ks.

Mapegrid G 120
Apretovaná síťovina ze skelných 
vláken odolná proti působení 
alkalických vlivů (A.R.) určená 
pro lokální zpevnění zděných 
podkladů.

• Typ vláken: skelná vlákna typu A.R.
• Gramáž: 125 g/m2.
• Rozměr ok: 12,7 x 12,7 mm.
• Pevnost v tahu (kN/m): 30.
• Prodloužení do okamžiku přetržení: 

< 3 %.
• Balení: role 25 m x 45 cm.



Ultracolor Plus
Rychle tvrdnoucí malta výjimečných 
vlastností modifikovaná polymery 
s rychlým vysycháním, bez tvorby 
výkvětů, hydrofobní – systém 
DropEffect® a s protiplísňovou 
technologií BioBlock® pro výplň spár 
šířky od 2 do 20 mm.

• Zpracovatelnost směsi: 20–25 minut.
• Čekací doba před provedením konečné 

úpravy: 15–30 minut.
• Pochůznost: cca 3 hodiny.
• Provozní zatížení: po 24 hodinách 

(48 hodin u nádrží s chemicky 
neupravenou vodou).

• Barvy: 26 barev podle vzorníku MAPEI 
„Barevné spáry“.

• Aplikace: gumovou stěrkou.
• Konečná úprava: houbou MAPEI nebo 

Scotch‑Brite®.
• EMICODE: EC1 Plus – velmi nízký obsah 

emisí.
• Skladování: – 12 měsíců (pytle 23 kg); 

– 24 měsíců (pytle 5 a 1 kg).
• Spotřeba: dle profilu spáry.
• Balení: pytle 23 kg a krabice 4 x 5 kg a 9 x 

1 kg v závislosti na barvě.

Mapesil LM
Silikonový těsnicí tmel s neutrální 
reakcí, odolný plísním, s technologií 
BioBlock®, na přírodní kámen, 
pro spoje vystavené provoznímu 
prodloužení do 25 %.

• Provozní prodloužení: 25 %.
• Modul pružnosti při 100% prodloužení: 

0,30 N/mm2.
• Tvrdost Shore A: 20.
• Zpracovatelnost: 15 minut.
• Barvy: transparentní, bílá 100, šedá 

110, šedá 112, cementově šedá 113, 
šedá 114, černá 120, jasmínová 130, 
béžová 2000 132 (viz vzorník „Barevné 
spáry MAPEI“).

• Aplikace: vytlačovací pistolí.
• Spotřeba: 3,1 bm z kartuše 310 ml 

(profil 10 x 10).
• Balení: kartuše 310 ml.



systém proti plísni

čisticí prostředek
Silancolor 
Cleaner Plus

základní nátěr
Silancolor Primer Plus

probarvený nátěr
Silancolor Pittura Plus
pastovitá omítka
Silancolor Tonachino Plus
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Silancolor Pittura 
Plus
Hydrofobní nátěr na bázi silikonových 
pryskyřic pro použití v interiéru 
i exteriéru, propustný pro vodní 
páry, se silným účinkem proti vzniku 
a bujení řas a plísní.

• Konzistence: pastovitá tekutina.
• Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím 

automatického systému barvení 
ColorMap®.

• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 
(g/cm3): cca 1,55.

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): 
cca 65.

• Poměr ředění: 15–20 % vody.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: 24 hodin
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba: 0,2–0,3 kg/m2/2 nátěry.
• Balení: 5 a 20 kg.

Silancolor Primer 
Plus
Sjednocující hydrofobní základní 
nátěr na bázi siloxanů s účinným 
efektem proti tvorbě a bujení řas 
a plísní.

• Konzistence: tekutina.
• Barva: mléčná.
• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 

(g/cm3): cca 1,01.
• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 5.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití.
• Čekací doba mezi jednotlivými 

vrstvami: 24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: válečkem, štětcem nebo 

nástřikem.
• Spotřeba: 0,1–0,3 kg/m2.
• Balení: 2 a 10 kg.

Silancolor Cleaner 
Plus
Čisticí prostředek ve vodním roztoku 
k odstranění řas a plísní.

• Konzistence: tekutina.
• Barva: transparentní.
• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 

(g/cm3): cca 1,01.
• Poměr ředění: 1 díl s 3 díly vody.
• Čekací doba před nanesením 

Silancolor Primer Plus: 8–12 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: 

+5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: nízkotlakým nástřikem nebo 

štětcem.
• Spotřeba (kg/m2): 0,2–1 roztoku 

připraveného k přímému použití.
• Balení: 1 a 5 kg.



BioBlock®

Tato technologie Mapei zabraňuje 
tvorbě a bujení různých druhů plísní 
ve vlhkém prostředí.

DropEffect®

Technologie Mapei založená na 
používání speciálních hydrofobních 
přísad, která umožňuje vytvářet 
povrchy, pro něž je charakteristická 
vysoká vodoodpudivost, menší sklon 
ke špinění a vynikající trvanlivost.

Silancolor 
Tonachino Plus
Pastovitá omítková směs na bázi 
silikonových pryskyřic pro použití 
v interiéru a exteriéru, hydrofobní, 
s vysokou paropropustností, odolná 
proti vzniku a bujení řas a plísní.

• Konzistence: pastovitá.
• Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím 

automatického systému barvení ColorMap®.
• Objemová hmotnost (EN ISO 2811‑1) 

(g/cm3): cca 1,65–1,90 (v závislosti 
na granulometrii).

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 80.
• Poměr ředění: připraven k okamžitému 

použití.
• Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami: 

24 hodin.
• Přípustná pracovní teplota: +5°C až +35°C.
• Čištění: vodou.
• Skladování: 24 měsíců.
• Aplikace: stěrkou.
• K dispozici v granulometriích: 0,7 a 1,2mm
• Spotřeba: 

– 0,7 mm: 1,7–2,0 kg/m2. 
– 1,2 mm: 1,9–2,3 kg/m2.

• Balení: 20 kg.
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www.makejsmapei.cz

Zákazníci hledají u nás!
Na Makej s MAPEI je více než tisícovka prověřených řemeslníků.

Představte se jim!
Ukažte jim, co umíte a nahrajte na svůj profil svoje reference 

a zkušenosti.

S MAPEI máte jistotu!
Pracujete se špičkovými produkty. Pomáháme kvalitním řemeslníkům.



Pobočka a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Zděbradská 78
251 01 Říčany‑Jažlovice
Česká republika
tel.: +420 323 619 911
fax: +420 323 619 922
e‑mail: infopraha@mapei.cz

Centrála a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192/33
772 00 Olomouc
Česká republika
tel.: +420 585 201 151
fax: +420 585 227 209
e‑mail: info@mapei.cz

Smluvní prodejce
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