
Podlahové systémy 
na bázi cementu



PRACOVNÍ POSTUP
Aplikace primeru -

Lití  - Ultratopu

Konečná úprava -

POUŽITÉ VÝROBKY

PENETRACE•	
Primer	G

nebo
Mapeprim	SP

nebo
Primer	SN

VLASTNÍ	PODLAHA•	
Ultratop

KONEČNÁ	ÚPRAVA•	
Mapefloor	Finish	50

nebo
Mapefloor	Finish	52	W

nebo
Mapecoat	I	600	W

VHODNÝ PRO JAKÉKOLIV POUŽITÍ

Doporučeno	zejména	jako	podlaha		
v	interiérech:

Průmyslových hal, výrobních a skladovacích prostor•	

Obchodních center, v prostorách spojovacích •	
komunikací pro pěší a s transportem materiálu

Supermarketů, pěších zón•	

Je	vhodný	také	do:

Obchodů, prodejních a skladovacích prostor•	

Výstavních prostor různého zaměření•	

Všech typů restaurací•	

Obytných prostor v místnostech pro různé využití•	

Vlastnosti	a	výhody:

Je zpracovatelný ručně i strojně ve vrstvě •	
od 5 do 40 mm.

Zaručuje dokonale rovinaté povrchy podobné •	
betonovým podlahám s možnou barevnou 
nejednotností.

Velmi rychle vysychá a umožňuje tak následné •	
konečné úpravy ve velmi krátkém čase po aplikaci.

Pochůzný za 3-4 hodiny.•	

Vytvrzuje bez smrštění.•	

Je odolný vůči oděru bez nutnosti další •	
povrchové úpravy.

Pro usnadnění čištění a údržby je možné •	
po konečné úpravě povrchu na podlahu 
nanést jednu vrstvu vosku Mapelux.

Ultratop	 Systém se skládá ze speciálních produktů 
určených pro provádění samonivelačních cementových 
podlah v průmyslových i občanských stavbách.

Součástí systému jsou speciální primery, Ultratop 
a materiály pro konečnou úpravu vyvinuté výhradně 
pro ochranu podlah a dodávající jejich povrchu různé 
smyslové efekty.

Ultratop, nosný výrobek celého systému, je samonive-
lační cementová hmota s rychlým průběhem tvrdnu-
tí a vysychání, vyráběná v 6 barvách, která je snadno 
zpracovatelná ručně nebo strojně.

Je-li použitý samostatně jako průmyslová podlaha, kde 
je základním požadavkem funkčnost, musí být Ultratop 
povrchově ošetřen pomocí transparentních nebo pro-
barvených výrobků určených pro jejich konečnou úpra-
vu nebo s použitím výrobků řady Mapefloor, které kro-
mě ochrany povrchu zvyšují i jeho chemickou odolnost 
a oděruvzdornost.

Je-li naopak použitý při realizaci dekorativních podlah 
v interiérech občanské a bytové výstavby jako jsou obyt-
né prostory, výstavní expozice, obchody apod., může být 
Ultratop pro dosažení efektu přírodního kamene leš-
těn za sucha případně může být smíchán s Dynastone	
Color, nově vyvinutým umělým kamenivem s ochran-
nou známkou MAPEI, které díky vysoké kompatibilitě 
se samonivelační hmotou, široké nabídce barev a za-
oblenému tvaru umožňují po leštění dosáhnout podlah 
typu „benátského terazza“.

Poznámka: Prezentované barvy jsou orientační a mohou 
se lišit v závislosti na provedení tisku.

VZORNÍK BAREV DYNASTONE COLOR
Kamenivo Dynastone	Color	se vyrábí v 7 barvách. Při 
provádění leštěných podlah typu „benátské terazzo“ je 
možné vzájemně kombinovat různé barvy kameniva, 
které jsou následně smíchány s jednou z nabízených 
barev Ultratopu, samonivelační hmotou vysoce odolnou 
proti oděru, čímž dosáhneme nekonečného množství 
barevných kombinací.

VZORNÍK BAREV ULTRATOP
Ultratop je k dispozici v 6 barvách a připraven k přímé-
mu použití. S ohledem na cementovou povahu pojiva 
se odstíny mohou mírně lišit.

Po ošetření povrchu přípravkem Mapefloor	Finish	50 
a Mapecoat	I	600	W získá podlaha tzv. „mokrý vzhled“, 
zatímco při použití přípravku Mapefloor	Finish	52	W 
po zaschnutí povrch prakticky nemění vzhled.

Před ošetřením povrchu Ultratopu doporučujeme 
na malé ploše provést zkušební vzorek.

Bílá
Kód 035325

Světle	šedá
Kód 035625

Standard
Kód 035425

Béžová
Kód 035825

Červená
Kód 035725

Antracit
Kód 035925



PRO LEŠTĚNÉ PODLAHY S EFEKTEM 
„BENÁTSKÉHO TERAZZA“

Doporučeno	zejména	jako	podlaha:

Obytných prostor, v místnostech pro různé využití•	

Všech kancelářských prostor•	

Obchodů v místech určených pro prodej•	

Výstavních prostor různého zaměření•	

Všech typů restaurací•	

Muzeí a divadel, veřejně přístupných prostor•	

Obchodních center v místech určených •	
pro pěší provoz

Vlastnosti	a	výhody:

Je zpracovatelný ručně i strojně ve vrstvě •	
od 15 do 40 mm.

Je leštitelný za sucha již cca 2 dny po aplikaci •	
směsi Ultratop a	Dynaston	Color.

Leštění za sucha dává vyniknout zakulacenému •	
vzhledu kameniva Dynastone	Color a zvýrazní 
dokonalou fyzikálně-chemickou kompatibilitu 
s pojivem Ultratop.

Leštění zaručuje dokonale rovinaté a hladké •	
povrchy s odrazy světelných paprsků podobný 
podlahám „benátského terazza“.

Použití různobarevného kameniva •	 Dynastone	
Color	vytváří jedinečné, inovativní a originální 
podlahy.

Pro usnadnění čištění a údržby je možné •	
po konečné úpravě povrchu na podlahu nanést 
jednu vrstvu vosku Mapelux.

PRACOVNÍ POSTUP
Aplikace primeru -

Lití směsi  - Ultratopu 

a Dynastone	Color

Broušení za sucha -

Aplikace  - Ultratopu	Stucco

Leštění za sucha -

Konečná úprava -

POUŽITÉ VÝROBKY

PENETRACE•	
Primer	G

nebo
Mapeprim	SP

nebo
Primer	SN

VLASTNÍ	PODLAHA•	
Ultratop
Dynastone	Color
Ultratop	Stucco

KONEČNÁ	ÚPRAVA•	
Keraseal

PRO LEŠTĚNÉ PODLAHY

Doporučeno	zejména	jako	podlaha:

Výstavních prostor různého zaměření•	

Obchodů v místech určených pro prodej•	

Všech typů restaurací•	

Obytných prostor, v místnostech pro různé využití•	

Je	vhodný	také	do:

Obchodních center, v místech určených •	
pro pěší provoz

Vlastnosti	a	výhody:

Je zpracovatelný ručně i strojně ve vrstvě •	
od 10 do 40 mm.

Vytvrzuje bez smrštění.•	

Je leštitelný za sucha již cca 2 dny po aplikaci •	
Ultratopu.

Leštění za sucha dává vyniknout plnivu •	
obsaženému v Ultratopu.

Zaručuje dokonale rovinaté a hladké povrchy •	
s odrazy světelných paprsků.

Umožňuje vhodné spojení různých barev, čímž •	
dává projektantovi široký prostor pro kreativitu.

Umožňuje nekonečné množství návrhů •	
dekorativních podlah při nezměněných funkčních 
vlastnostech.

Pro usnadnění čištění a údržby je možné •	
po konečné úpravě povrchu na podlahu 
nanést jednu vrstvu vosku Mapelux.

PRACOVNÍ POSTUP
Aplikace primeru -

Lití  - Ultratopu

Broušení za sucha -

Aplikace  - Ultratopu	Stucco

Leštění za sucha -

Konečná úprava -

POUŽITÉ VÝROBKY
PENETRACE•	
Primer	G

nebo
Mapeprim	SP

nebo
Primer	SN

VLASTNÍ	PODLAHA•	
Ultratop
Ultratop	Stucco

KONEČNÁ	ÚPRAVA•	
Keraseal

nebo
Mapefloor	Finish	50

nebo
Mapefloor	Finish	52	W



Interaktivní	program
pro	výběr	probravených
výrobku	Mapei

Smluvní	prodejce:


