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Tak jak jsem již uvedl ve svém projevu při příležitosti mého zvo-

lení prezidentem italské podnikatelské asociace Confi ndustria, 

musíme my podnikatelé ve vedení této asociace, reprezento-

vat a sloužit podnikatelům, které zastupujeme, a také zemi, 

v níž žijeme a pracujeme. Pokud nebudeme prvními, kdo 

prostřednictvím skutečných činů prokáže toto přesvědčení, 

nikdy nebudeme moci očekávat stejné chování od ostatních. 

Odmítám však považovat práci pro asociaci za svoji profesi. 

Jsem podnikatel a jako prezident budu zastupovat takové lidi, 

jako jsem já: nechci, aby se Confi ndustria stala asociací Giorgia 

Squinziho, ale aby byla asociací všech podnikatelů: velkých, 

středních i malých.

Přijímám tento post a úkoly, které leží přede mnou, se stejnou 

odpovědností a odhodláním, které jsem zdědil po svém otci 

a díky nimž jsem přivedl svoji fi rmu k růstu a prosperitě. Naučil jsem se, že máme svoji lepší budoucnost jen a jen ve svých rukou. 

Musíme tvrdě pracovat. Musíme být neustále doslova „posedlí“ růstem. Je správné žádat o pomoc lidi, kteří jsou schopni vám po-

moci, ale nakonec se člověk stejně musí spolehnout hlavně sám na sebe a na své vlastní schopnosti a nevzdávat se. 

V tomto duchu společnost Mapei rok od roku rostla a postupně uplatňovala svůj vliv nejprve v Itálii a posléze i po celém světě. 

Tento model růstu zamýšlím rozšířit tak, jak to jen půjde, i v nejdůležitější organizaci v Itálii reprezentující výrobní společnosti a fi rmy 

poskytující služby.

Pocta, které se mi osobně dostalo, je samozřejmě poctou pro celou naši společnost. A proto jsem stále více přesvědčen o tom, 

co si myslím, a stále pyšnější na cestu, po níž jsme se vydali. Protože, a to chci s radostí zdůraznit, jsem a vždycky budu člověkem 

z Mapei. Z Mapei pocházím, zde jsem se profesně vypracoval a zde chci společně s vámi všemi zůstat. To jsou důvody, které mě ve-

dou k tomu, že ačkoli se rád dívám na to, jak se cyklista odtrhne od pelotonu a sám si jede do cíle pro vítězství, já peloton neopustím. 

Naše kořeny nemohou být přeťaty. Pokud si nějaký člověk, fi rma nebo národ myslí, že ano, je odsouzen k zániku. To je ten důvod, 

proč zůstávám v pelotonu (pelotonem myslím Mapei Group) a podporuji jej. Nehledě na energii a nadšení, s nimiž přijímám každo-

denní výzvy. Jsem přesvědčen, že toto je jediný způsob, jak mohu být užitečný v roli, která mi byla dána v tak nelehké době nejen 

pro Itálii, ale i pro celý svět.

Giorgio Squinzi 

CEO, Mapei Group

NEOPUSTÍM 
 VÁS

editORial
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výkresy Carla Stangy dávají tvar „velkým i malým 
snům“, které jsou díky Mapei uskutečnitelné.

SKvělÝ ilustRátOR 
vyKreSlil pŘíběh ÚŽaSNÉhO Světa Mapei

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

Pro věrné zachycení nálady nové ko-
munikační kampaně zvolila společnost  
Mapei vkus a profesionalitu ilustrátora Car-
la Stangy. Carlo Stanga, který žije střídavě 
v Miláně a v Berlíně, patří mezi nejznáměj-
ší italské ilustrátory. Společnost Mapei si 
vybrala Carla Stangu pro jeho zkušenosti 
architekta, přímou znalost materiálů, ale 
i  pro jeho poznatky v  oblasti navrhování 
a  výstavby současných staveb. Výrobky 
Mapei poskytují už 75 let nejefektivnější 
a nejúčinnější řešení pro stavitele na celém 
světě. Díky špičkové technologii obsažené 
v  těchto výrobcích dokážou profesionální 
stavebníci proměnit vlastní potřeby a  am-
bice ve skutečnost.

Mapei je součástí každodenního života 
běžných lidí mnohem víc, než si myslíme: 
najdeme ji v  rodinných domech, kancelá-
řích, nákupních centrech a  parkovištích, 
mostech a školách. V použitých výrobcích 
Mapei se zde, stejně jako i v nejznámějších 
stavbách světa, odráží ta nejvyšší kvalita. 

Výrobky Mapei dokážou uspokojit potřeby 
jakéhokoli projektu, většího či menšího, 
a  to vždy se stejnou účinností a  jednodu-
chou realizací.
15 inovativních produktových řad, které 
vyvinuli v  18 výzkumně-vývojových labo-
ratořích, mění svět snů v  realitu. Ideální 
grafická interpretace takového druhu ko-
munikace spočívá v  ilustracích, které jsou 
v porovnání s obyčejnými fotkami schopné 
vytvořit okamžitou abstrakci náčrtu stav-
by. Ilustrace jsou dokonce realističtější 
a  analytičtější v  tom, jak zachycují realitu. 
Na rozdíl od fotek poskytují nejen jakousi 
strohou informaci, ale přinášejí také jemné 
povzbuzení mysli.
„Svět Mapei“ ilustrovaný Carlem Stangou 
zahrnuje nejprestižnější mezinárodní pro-
jekty, ve kterých byly využity produktové 
systémy Mapei. Jeho cílem bylo ztvárnit 
slavné budovy tak, aby je každý dokázal 
poznat. Přitom se nesmělo zapomenout na 
ekologickou udržitelnost a přátelský vztah 
lidstva a přírody.

Rozhovor s  Carlem Stangou a  Adrianou 
Spazzolli (ředitelka operativního marketin-
gu a  komunikace skupiny Mapei) vedený  
Tizianem Tizianim

Jak dokážete sladit práci architekta 
s prací ilustrátora?
Carlo Stanga: Jsem ilustrátor/architekt ane-
bo architekt/ilustrátor, to závisí na konkrét-
ním období. Odjakživa kreslím. Když jsem 
byl ještě dítě, nejlépe jsem se vyjadřoval 
prostřednictvím kreslení a od té doby jsem 
tuto formu komunikace nepřestal používat.
Zároveň jsem vždy miloval architekturu. 
Ačkoli jsem se 10 let po dokončení studií 
věnoval ilustraci, architektura často tvoří zá-

Mapei: energie 
v pohybu

Adriana Spazzoli, ředitelka operativního 
marketingu a komunikace skupiny Mapei,  
při rozhovoru s ilustrátorem Carlem Stangou.

Stangovy iluStrace Se také 
Stanou SoučáStí reklamní 
kampaně SpolečnoSti mapei

»

»
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Kresba ze 
sešitu Carla 
Stangy.

klad mých výkresů. V některých případech 
je dokonce hlavním předmětem mých prací, 
jako například v případě Mapei.
Fakt, že se věnuji architektuře, neustá-
le ovlivňuje i  moji práci ilustrátora. Navíc 
architektura vystupuje v  mých ilustracích 
pravidelně. Částečně proto, že architektu-
ra je součástí okolního světa a  je neustále 
přítomná v  našich životech. A  také proto,  
že všichni žijeme v prostředí architektury.

Proč jste se rozhodli použít ilustraci 
pro vykreslení příběhu světa Mapei?
Adriana Spazzoli: Vedli jsme mnoho dis-
kusí o  nejlepším a nejvhodnějším způsobu 
komunikace a  o  volbě vhodných komuni-
kačních prostředků, které by nasměrovaly 
pozornost široké veřejnosti na velký po-
tenciál firmy Mapei. Volba tohoto zdánlivě 
netechnického způsobu komunikace byla 
velmi důležitým krokem vpřed. Potřebova-
li jsme se osvobodit od technického stylu 
komunikace, který byl pro naši společnost 
dosud charakteristický. Na základě pro-
zkoumání různých dostupných ilustrací 
jsme se rozhodli vybrat Carla Stangu nejen  
pro jeho všeobecně uznávané odborné zna-
losti na mezinárodní úrovni nebo pro jeho 
zkušenosti v  oblasti architektury, ale i  pro 
jeho schopnost zobrazit svět stavebnictví 
s tak velkou porcí představivosti, originality 
a pružnosti.

Jak se Vám podařilo skloubit vaše 
představy s  konkrétními realizacemi 
společnosti Mapei?
Carlo Stanga: Představivost je vždy sou-
částí mých kreseb a  právě ona všechno 
spojuje. Jako architekt jsem si samozřejmě 
uvědomoval, že pro společnost Mapei je 
důležitá také technická stránka. Proto bylo 
přirozené sladit nápaditou stránku mé prá-
ce s  technickými prvky. Je zřejmé, že i při 
ztvárnění konkrétních záležitostí je nesmírně 
důležitá fantazie. Nejinak tomu bylo i v pří-
padě realizací pro Mapei.

NěkOlik slOV  
O CaRlu staNgOVi

carlo Stanga žije a pracuje v Berlíně 
a v miláně. S kariérou ilustrátora začal 
velmi brzy, spolupracoval s nejvýznamněj-
šími italskými vydavateli. po ukončení studia architektury 
se zdokonalil ve svém stylu a získal cenné zkušenosti 
v laboratořích kreativity („laboratori creativi“), které 
organizoval italský designér Bruno munari, a při studiu 
na Domus academy v miláně. v letech 2002 a 2003 byl 
pozván asociací italských ilustrátorů na výstavu paris 
Book Fair a do galerie affiche gallery v miláně, aby 
vystavoval svoje práce. v roce 2004 byl vybrán, aby spo-
lečně se svými kolegy reprezentoval svět italské ilustra-
ce na veletrhu taipei Book Fair na tchaj-wanu. v letech 
2006, 2007, 2008 a 2009 získal sérii ocenění italského 
časopisu illustrazione italiana. v roce 2009 jej americký 
časopis creative Quarterly Journal ocenil dvěma zla-
tými medailemi. významné ocenění získal v roce 2008 
též od american illustration annual 26 a od časopisu 
american 3x3 magazine. v následujících dvou letech jej 
newyorské metro pověřilo úkolem vytvořit dva velké 
plakáty, které byly vystaveny ve všech stanicích metra  
ve městě.
prestižní společnost Society of illustrators of new york 
jej pozvala, aby se zúčastnil tradiční výroční výstavy, 
která od roku 2011 spojuje všechny nejdůležitější 
ilustrátory na mezinárodní scéně. na začátku roku 
2012 jej pozval italský časopis klat, aby psal vlastní blog 
věnovaný světu ilustrací a jejich využití ve světě umění, 
architektury a designu. od roku 2010 je uměleckým 
ředitelem italského výrobce tapet cobalti Wallpaper. 
carlo Stanga také spolupracuje s italskými a meziná-
rodními časopisy, vydavatelstvími, institucemi a společ-
nostmi, jako jsou například la repubblica, il Sole 24ore, 
io Donna, D di repubblica, Brioni, trussardi, uneSco, 
club med, Fnac, new york mta, Board a další.

„Svět Mapei“ 
získává obrysy 
pomocí skic 
Carla Stangy
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ROZHOVOR

Jaké byly požadavky ze strany společ-
nosti na ilustrace realizací Mapei?
Adriana Spazzoli: V případě realizací Mapei 
jsme se rozhodli zdůraznit úzké vazby mezi 
sny a skutečností: každý projekt je vlastně 
splněným snem. Například ve stavebnictví 
všichni sníme o tom, že si postavíme vlast-
ní dům nebo vlastní sídlo firmy. Stejně tak 
všichni sníme o plně funkční infrastruktuře 
spojující rozdílné lidi a rozdílné světy. Snem 
Mapei je pomáhat tyto sny plnit. Naše firma 
se o to pokouší už od svého založení před 
75 lety. V  této souvislosti jsme se rozhod-
li vyhlásit novou kampaň Mapei, která se 
nese v duchu „už 75 let pomáháme realizo-
vat malé i velké sny“. To je také důvod, proč 
se stala ruka „snícího architekta“ nejlepším 
řešením pro novou kampaň.

Jakou podobu získává Svět Mapei  
ve vašich ilustracích?
Carlo Stanga: Po celém světě můžeme najít 
spoustu zajímavých architektonických děl 
a  ke globálnímu architektonickému pokro-
ku přispěla jako klíčový hráč také značka  
Mapei. Moje ilustrace jejích realizací vysti-
hují, jak je bylo možné zhotovit díky materi-
álům Mapei. S velkou radostí vítám reakce 
lidí, kteří si všimnou, že i  ilustrace může 
vyprávět příběh. V tomto případě je to pří-
běh o zapojení firmy Mapei do každé oblasti 
architektury, od nejslavnějších děl až po ty 
nejběžnější projekty. Samotné město může 
vyniknout jen v případě propojení skvělých 
architektonických staveb s běžnými budo-
vami, jako jsou byty, bytové komplexy nebo 
parky. Jsem velmi rád, že po zhlédnutí 
mých ilustrací si mnoho lidí udělalo o Mapei 
představu, že jde o společnost překypující 
energií, která je schopná měnit sny a ambi-
ce architektů i běžných lidí v realitu. 

Dokáže Carlo Stanga prostřednictvím 
svých ilustrací vykreslit samotnou po-
vahu společnosti Mapei?
Adriana Spazzoli: Naším záměrem bylo 
sdělit, co Mapei znamená v širších souvis-
lostech. Nejjednodušší způsob, jak to vyjá-
dřit bez přehlížení technických informací, je 
ilustrace. Ta poodhaluje představu a nejvý-
stižněji vyjadřuje skvělé rozhodnutí, kroky, 
nápady a projekty, které dávají tvář společ-
nosti Mapei po celém světě. 

Co říkáte na to, že si společnost Mapei 
vybrala právě Vaše ilustrace na posíl-
ení vlastní image?
Carlo Stanga: Myslím si, že to bylo velmi od-
vážné rozhodnutí. Hlavně proto, že takové-
to ilustrace jsou v Itálii určené spíše pro děti. 
To však neplatí v Evropě nebo v USA, kde 
svět reklamy už několik let komunikuje prá-
vě takovouto formou. Je to zároveň i další 
příklad toho, jak cesta společnosti Mapei 
odráží její vlastní mezinárodní poslání.

Jak se bude vyvíjet komunikační strat-
egie Mapei v blízké budoucnosti a  jak 
budou využity nádherné Stangovy 
kresby?
Adriana Spazzoli: Stangovy grafiky nebu-
dou použity pouze na oficiální komunikační 
kampaň, budou také začleněny do reklamní 
kampaně a  prezentovány ve všech doku-
mentech společnosti. Tento styl nám totiž 
umožňuje zdůraznit schopnost Mapei mě-
nit sny ve skutečnost. Přizpůsobili jsme se 
měnícímu se světu. Zároveň zdůrazňujeme 
fakt, že Mapei je tavicí pecí hodnot založe-
ných na certifikovaných produktech a s vel-
kým smyslem pro zodpovědnost v  oblasti 
ekologické udržitelnosti a kvality budov.
Hodnoty a  kvality Mapei jsou úzce spjaté 
se světem, ve kterém žijeme. Mapei aktivně 
přispívá ke kvalitě každého projektu a  též 
k  jeho skvělému výsledku, ať už se jedná 
o požadavky architekta nebo rodiny. Mapei 
je součástí každodenního života běžných 
lidí mnohem více, než si myslíte.

Giorgio Squinzi, CEO 
skupiny Mapei, se 
během rozhovoru 
v redakci časopisu 
Realita Mapei 
seznamuje s Carlem 
Stangou.
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ROZHOVOR

internacionalizace, specializace a neu-
stálý vývoj nejefektivnějších a vysoce 
kvalitních materiálů. pouze díky tomu 
se mohou ty nejsmělejší architektonic-
ké plány stát skutečností. toto je svět 
podle carla Stangy. kresby zachycující 
celou dynamiku společnosti s jistotou 
promítnutou do budoucnosti, ale zalo-
ženou na pevných zásadách korporace.

výkonný ředitel skupiny mapei,  
giorgio Squinzi, který se zapojil do po-
slední části rozhovoru, se také podělil 
o svůj názor : „ilustrace carla Stangy 
okamžitě upoutaly naši pozornost. to 
je důkaz toho, že umění dokáže vyjá-
dřit i ty nejsložitější věci se zřejmou 
jednoduchostí. Je to další ukázka toho,  
že správně vykonávaná každodenní 
práce má i umělecký přínos.“

Snímky zachycují 
účastníky rozhovoru 
pro Realitu Mapei: první 
zleva je architekt Marco 
Manzoni, vedle něj sedí 
Carlo Stanga, po jeho 
levici je Adriana Spazzoli 
a čtveřici uzavírá jeden 
z redaktorů Reality 
Mapei, Tiziano Tiziani.
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letOŠNí JarNí 
akadeMie 
a pROMOtOuR 
S reKOrdNí 
ÚČaStí

Školení Mapei začala již v prvním lednovém 
týdnu. V rámci projektu Mapei Akademie 
se uskutečnilo celkem 14 celodenních se-
minářů, avšak proti předchozím ročníkům 
se letos týmy školitelů rozjely za svými 
zákazníky přímo do regionů. V Praze, Brně, 
Olomouci a  Ostravě přilákala letošní té-
mata Akademií – jako například, instalace 
velkoformátových obkladů a dlažeb, pro-
blematika dekorativních úprav stěn a další 
– rekordních 915 řemeslníků. 

v roce 2013 připravila Mapei 
sérii školení pro fasádníky, 
podlaháře a obkladače. 
všemi školicími semináři 
během tří měsíců prošlo 
více než 3000 řemeslníků, 
což je dosavadní rekord. 

akadeMie 
a pROMOtOuR 
S reKOrdNí 

Školení Mapei začala již v prvním lednovém 
týdnu. V rámci projektu Mapei Akademie
se uskutečnilo celkem 14 celodenních se-
minářů, avšak proti předchozím ročníkům 
se letos týmy školitelů rozjely za svými 

v roce 2013 připravila Mapei 

aktuality
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letOŠNí JarNí 
akadeMie 
a pROMOtOuR 
S reKOrdNí 
ÚČaStí

představení technologie 
Mapetex v praxi.

Každý účastník obdržel osvědčení 
o absolvování Mapei akademie a také 
poukázku na odběr materiálu Mapei.

praktické ukázky reálných 
aplikací jsou hlavní náplní 

Mapei promotour.
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Mapei Akademie jsou postave-
ny hlavně na praktické zkuše-
nosti, která je pro řemeslníky 
nejcennějším přínosem tohoto 
typu školení. Tým škol itelů 
účastníky nejprve teoreticky 
seznámí s principy fungování 
systémových řešení Mapei 
a  ukáže jim, jak je mají při 
své práci využívat. Pak je 
rozdělí do malých pracovních 
týmů po cca 5–7 osobách, 

a tak si řemeslníci mají možnost pří-
mo na místě vyzkoušet vlastnosti výrobků 
Mapei. V průběhu praktické části dne jsou 
školitelé připraveni řemeslníkům se vším po-
radit a pomoci jim, aby si práci se stavební 
chemií od Mapei co nejvíce osvojili.

Souběžně s  Mapei Akademiemi proběhla 
letos také již 3. série Mapei PromoTour. 
V 15 městech České republiky se uskutečni-
lo celkem 44 školení, kam si přišlo poslech-
nout novinky ze světa stavební chemie téměř 

1200 osob. Vedle teoretických poznatků 
týkajících se technologií, které Mapei využí-
vá, jsou hlavní náplní Mapei PromoTour pře-
devším praktické ukázky reálných aplikací. 
Letos jsme se zaměřili na systémová řešení 
pro lepení textilních, povlakových a dřevě-
ných krytin, keramiky a přírodního kamene, 
systémová řešení pro stavebnictví a speciální 
produkty na fasády.

Třetím typem seminářů, které Mapei kaž-
doročně pořádá, jsou cca dvouhodinová 
školení. Zkušení školitelé představili více než 
1000 obkladačům, fasádníkům a podlahá-
řům souhrn nových postupů, technologií 
a výrobků Mapei a kromě toho se letos za-
měřili také na obchodní dovednosti řemesl-
níků a na umění komunikace se zákazníkem. 
Proškolení řemeslníci získali pohled na svoje 
podnikání i z  jiné strany a vyslechli si argu-
menty, které jim pomohou zdůvodnit, proč je 
důležité dávat přednost vyšší kvalitě a trvan-
livosti výrobků.

Mapei 
akademie jsou 

postaveny hlavně 
na praktické 

zkušenosti, která 
je nejcennějším 

přínosem tohoto 
typu školení.

Mapei Akademie jsou postave-
ny hlavně na praktické zkuše-
nosti, která je pro řemeslníky 
nejcennějším přínosem tohoto 
typu školení. Tým škol itelů 
účastníky nejprve teoreticky 

a tak si řemeslníci mají možnost pří-

lo celkem 44 školení, kam si přišlo poslech-
nout novinky ze světa stavební chemie téměř 
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Společně s informačními brožurami jsme vydali také nový Ge-
nerální katalog MAPEI platný pro rok 2013, který si můžete bez-
platně stáhnout na www.mapei.cz v sekci Ke stažení. Katalog je 
rozdělen dle jednotlivých kapitol do 27 přehledných částí.

NOVé 
bROŽuRy 
Mapei 
pOMOHOu 
řeMeslNíkŮM 
při pRáCi
pro řemeslníky, obkladače 
a fasádníky, kteří pracují 
s produkty Mapei, jsme 
připravili několik nových 
brožur. Nabízíme v nich 
ucelený přehled použití 
jednotlivých systémových 
řešení Mapei a poskytujeme 
cenné rady a instrukce k práci 
s produkty Mapei. 

řeMeslNíkŮM 

Architektonicky ztvárněné 

dlažby z přírodního kamene

Průvodce pro výběr 

sanačních výrobků 

MAPEI 

Průvodce pro správný 
výběr lepidel na keramiku 

a přírodní kámen

Společně s informačními brožurami jsme vydali také nový Ge-
nerální katalog MAPEI platný pro rok 2013, který si můžete bez-
platně stáhnout na www.mapei.cz v sekci Ke stažení. Katalog je 
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KATALOG 2013

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

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
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Kerapoxy CQ
DVOUSLOŽKOVÁ KYSELINOVZDORNÁ EPOXIDOVÁ

SPÁROVACÍ HMOTA

 

Technické údaje

Zpracovatelnost směsi:Pochůznost:
Provozní zatížení:Barvy:

Nanášení:
Konečná úprava:Skladování:

45 minut
cca 24 hodin

gumovou stěrkou MAPEI

24 měsíců
v závislosti na profilu spáry

3 dny včetně chemického 

zatížení

sada 3 kg a 10 kg, v závislosti 

na barvě

celulózová houba Mapei, 

sada pro čištění spár Mapei

21 (viz vzorník)

Spotřeba:
Balení:

Vzorník

Vyobrazené barvy jsou pouze orientační a mohou 

se od skutečnosti lišit v závislosti na kvalitě tisku. 

Správné zobrazení barev najdete ve vzorníku 

„Barevné spáry Mapei“. Výsledná barva může 

být ovlivněna povrchem (na který se aplikuje) 

a intenzitou světla okolního prostředí.

VÝROBKY PRO PRUŽNÉ A TEXTILNÍ KRYTINY

VÝROBKY PRO KERAMIKU A PŘÍRODNÍ KÁMEN

VÝROBKY PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY

VÝROBKY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY NA BÁZI CEMENTU 

A PRYSKYŘICVÝROBKY PRO AKUSTICKOU IZOLACI

VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ

PŘÍSADY DO BETONU
VÝROBKY PRO ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ

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

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

BÍLÁ

STŘÍBROŠEDÁCEMENTOVĚ ŠEDÁANTRACIT
ČERNÁ

JASMÍN
BĚŽOVÁ 2000SYTĚ HNĚDÁCAPPUCCINOHOŘČICOVĚ ŽLUTÁMAGNÓLIE

LILA

ČERVENÁ
CROCUS

OCEÁN MODRÁZELENÝ JASPISTURMALÍN
LIMETKOVĚ ZELENÁMRAMOROVĚ ŠEDÁNÁMOŘNICKÁ MODŘKRÉMOVÁ
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MakeJ s Mapei  
2013
rozhodli jsme se osvěžit naši komunikaci 
a dát jí nezaměnitelnou tvář. Snažíme se, 
aby byla osobnější, interaktivnější 
a zábavnější. proto jsme vdechli život 
pytli Mapeiákovi, který umí přesně to, 
co umí naše produkty. přilepit se pevně 
na zeď nebo na strop, hravě čistit spáry 
nebo tmelit vše, na co si vzpomenete. 
právě on bude vaším průvodcem 
v prodejnách i na internetových stránkách.

Pořádně jsme vylepšil i také internetové 
stránky makejsmapei.cz. Největší databázi 
prověřených obkladačů, podlahářů a  fa-
sádníků v  České republice, kam se nám 
během necelých tří let podařilo přilákat více 
než tisícovku kvalitních řemeslníků, jež jsme 
proškolil i v  rámci naší Mapei Promotour 
po českých městech. 

Co přináší řemeslníkům
•	 možnost prezentovat svou práci 

zákazníkům
•	 více výhodných akcí a bonusů 
•	 výraznější marketingovou podporu
•	 příležitost představit se facebookové 

komunitě 

Co přináší zákazníkům
•	 mnohem jednodušší vyhledávání
•	 snadnější poptávání řemeslníků
•	 možnost podívat se na reference 

a realizace řemeslníků
•	 užitečné tipy a triky, jak na domácí práce 

 

rozhodli jsme se osvěžit naši komunikaci 
a dát jí nezaměnitelnou tvář. Snažíme se, 

a zábavnější. proto jsme vdechli život 
pytli Mapeiákovi, který umí přesně to, 
co umí naše produkty. přilepit se pevně 
na zeď nebo na strop, hravě čistit spáry 
nebo tmelit vše, na co si vzpomenete. 

aktuality
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portál MakejsMapei.cz není jen největší databáze prověřených 
obkladačů, podlahářů a fasádníků v České republice, ale přináší 
i něco navíc. pokud právě řešíte nové obklady, zateplujete dům 

nebo třeba měníte podlahu v bytě, můžete se obrátit na odborníky 
z Mapei, kteří vám rádi a ochotně zodpoví vaše dotazy. 

makeJSmapei.cZ 
poraDí i vám

Mám asi 3 roky starou fasádu a nyní jsem zjistil, 
že je na jedné straně špinavá. Čím to je? a pro-
sím poraďte mi, jak špínu odstranit. děkuji.

Váš problém je způsoben pravděpodobně tím, 
že na fasádě proběhla invaze a namnožení mikro-
organismů v podobě řas či hub. Tento nedosta-
tek lze bez problémů odstranit naším systémem 
Silancolor Cleaner Plus, který špínu nejen vyčistí, 
ale také zajistí dostatečně dlouhou a  odolnou 
ochranu vůči těmto mikroorganismům.

podlahář mi doma nalepil parkety polyureta-
novým lepidlem, ale zůstaly na nich stopy po 
lepidle. Čím je odstranit?

Doporučujeme použít čisticí prostředek na poly-
uretanová lepidla Cleaner L nebo vlhčené ubrousky 
Cleaner H.

Pod záložkou „Zeptejte se profíka“ naleznete 
ty nejzajímavější dotazy, v nichž můžete případně 
najít odpověď i na svoji otázku. Pokud se chcete 
dovědět více, napište svůj dotaz na e-mailovou 
adresu prof ik@makejsmapei.cz a  odborník 
z Mapei vám odpoví. 
A na co se nás často ptáte?

dobrý den, mám nově obloženou koupelnu. 
Obkladač použil spárovací hmotu značky 
Mapei. spáry jsou však fl ekaté – někde svět-
lejší a někde tmavší. lze tento stav ještě nějak 
opravit?

Dobry den! Skvrny a nestejnoměrné zbarvení spár 
je na 99 % způsobené pochybením při zpracování 
(nevyzrálý podklad, nevyzrálé a nevyschnuté lepi-
dlo, příliš velké množství vody při dočistění spár). 
Spáry lze povrchově upravit přetřením pomocí 
materiálu Fuga Fresca, který se vyrábí ve stejné 
barevné škále jako spárovací hmota.

Jakou hmotou vytěsnit spáru po obvodě spr-
chové vaničky?

100% silikonovým tmelem MAPESIL AC. Hmota 
má vynikající přídržnost k obkladům, plastům, sklu, 
kovu, je trvale pružná a vodotěsná, odolná proti 
působení plísní. Dodává se ve 26 odstínech.

Mám prasklinu ve fasádě, čím ji mohu vyplnit?

Doporučujeme použít pružný akrylátový tmel 
MAPEFLEX AC4, který je trvale pružný, odolný vůči 
povětrnostním vlivům a přetíratelný.

aktuality
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staVebNí 
tRH V České 
RepubliCe  
a ROk 2013
Stavebnictví v České republice prožívá již 
od roku 2008 recesi. Jedním z důvodů  
je podle analytiků slabá poptávka v důsledku 
přetrvávajícího opatrného přístupu 
soukromých investorů, ale také  
omezené možnosti státního rozpočtu  
a škrty ve veřejných financích. Odrazí se 
stavebnictví konečně letos od svého dna?

tRH
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což znamená meziroční pokles o 18,6 %. 
Snížila se i celková hodnota těchto zakázek, 
a  to o 18,4 %, a činila tedy 146,1 mld. Kč.  
Na pozemním stavitelství uzavřely podniky 
nové zakázky v hodnotě 76,1 mld. Kč, což 
v meziročním srovnání představuje pokles 
o 1,2 %. Hodnota nových zakázek na inženýr-
ském stavitelství činila 70,0 mld. Kč a ve srov-
nání se stejným obdobím minulého roku klesla 
o 31,4 %.
Tento trend se týká jak veřejných, tak sou-
kromých zakázek, ačkoli vývoj v obou ka-
tegoriích nebyl totožný. Svoji roli zde hrají 
možnosti státu financovat výstavbu a  také 
schopnost získat finanční prostředky z dotací 
Evropské unie. Objem státních zakázek se 
ke konci roku 2012 meziročně snížil o 19,4 %  
na 63,6 mld. Kč, zatímco hodnota soukro-
mých zakázek ve srovnání s rokem 2011 kles-
la o 9,3 % na 47,8 mld. Kč. Veřejné zakázky 
byly v  letech 2008 a  ještě i 2009 na vysoké 
úrovni, zatímco objem zakázek soukromých 
poměrně výrazně klesal od konce roku 2007.

Rok 2012 se nesl ve znamení pokračujícího 
poklesu, a  to meziročně o 7,6 %. Stavební 
úřady vydaly o 8,8 % stavebních povole-
ní méně a  jejich orientační hodnota klesla 
o 6,3 %. Celková hodnota nově uzavřených 
stavebních zakázek v  tuzemsku meziročně 
klesla o 18,4 %. Pokud se týče bytů, začalo 
se v  roce 2012 stavět o 13,4 % méně bytů 
než v roce 2011, ale naopak dokončeno bylo 
o 3,0 % bytů více. 

Index stavební produkce 2012
Stavební produkce v  roce 2012 meziročně 
klesla o 7,6 %. Produkce pozemního stavi-
telství zaznamenala meziroční pokles o 3,4 % 
a inženýrské stavitelství kleslo o 13,6 %. Sta-
vební produkce klesla v  roce 2012 ve srov-
nání s konjunkturním rokem 2008 o 17,0 %. 

Stavební zakázky v roce 2012
Jak dokazují analýzy ČSÚ, stavební podniky 
s více než 50 zaměstnanci uzavřely během 
roku 2012 39  000 stavebních zakázek,  
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Nemalý vliv na veřejné zakázky nejen z oboru 
stavebnictví má novela zákona o veřejných 
zakázkách, která začala platit v dubnu 2012. 
Podle analýz CEEC Research je jedním z dů-
sledků této novely zostření cenového boje, 
kdy většina představitelů stavebních firem  
(80 %) potvrzuje, že nejnižší nabídková cena 
ve výběrovém řízení bývá nižší než jimi vypo-
čítané nezbytné náklady na realizaci zakázky. 
Často se ovšem stává, že právě mimořádně 
nízká cena vede k neplánovaným vícepracím, 
a tedy k předražení celé zakázky. 

Situace v roce 2013
Po skončení prvního kvartálu 2013 se před-
pokládá, že české stavebnictví bude letos 
i nadále klesat, a to o dalších 4,4 %. Potvrzují 
to i výsledky prvního kvartálu, kdy byl zazna-
menán meziroční pokles o 3,3 %. Největší po-
kles trhu očekávají představitelé společností 
z inženýrského stavitelství. Negativní prognó-
zy ovlivnil i výrazný propad objemu veřejných 
zakázek, který meziročně klesl o  25 %.  
Je proto více než nutné, aby se rozjely za-
stavené projekty zejména v oblasti dopravní 
infrastruktury. 
Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví 
1Q/2013 by letošní rok měl být zároveň i ro-
kem s největší mírou konsolidace trhu. Určitá 
stabilizace stavebního trhu by podle analytiků 
mohla nastat nejdříve v roce 2014.

Zdroje informací: Český statistický úřad, 
CEEC Research

tRH

18   Realita Mapei 11/2013



Pane Hlavoni, české stavebnictví se 
stále nachází v recesi a podle analyti-
ků ještě nějakou dobu pravděpodob-
ně bude. Jak se v těchto pro staveb-
nictví nelehkých časech daří Mapei? 
Firmě Mapei se podařilo v roce 2012 na-
výšit obrat o 1,7 % proti roku 2011. To je 
z našeho pohledu mimořádný úspěch ce-
lého týmu pracovníků Mapei. Situace na 
stavebním trhu je velmi složitá a my jako 
lídr trhu to zaznamenáváme o to citelněji. 
Proto každé navýšení tržeb je považová-
no za výborný výsledek.

Jak hodnotíte rok 2012 z pohledu 
objemu zakázek? Srovnejte jej pro-
sím s předchozími lety.
V roce 2012 došlo podle různých zdrojů 
k poklesu stavebních zakázek o 6,5% 
oproti roku 2011. Prakticky každý rok 
od roku 2009 je stavebnictví v poklesu. 
Investice do stavebnictví byly v roce 2012 
zhruba na úrovni roku 2002 a další pokles 
se očekává i v roce 2013.

Zavedli jste nějaká opatření, abyste 
zmírnili dopad krize na fungování 
firmy?
Samozřejmě jsme se zaměřili na opti-
malizaci nákupů materiálů a služeb, ale 
především na optimalizaci a zefektivnění 
práce na jednotlivých pozicích. Velmi dů-
ležité bylo také vylepšení spolupráce mezi 
jednotlivými úseky uvnitř firmy.

Pociťuje Mapei pokles objemu  
veřejných zakázek, nebo jsou va-
šimi zákazníky spíše soukromí in-
vestoři? 
Pokles objemu veřejných zakázek jsme 
pocítili velmi významně. Naštěstí jsme již 
před krizí měli kvalitní síť prodejců po celé 

ČR a dobrou spoluprací s nimi se nám 
podařilo tento pokles nahradit prodejem 
do soukromé sféry. 

Co očekáváte od letošní stavební 
sezony?
I přes očekávaný pokles ve stavebnictví 
máme smělé plány a chceme nadále zvy-
šovat náš podíl na trhu v ČR. Máme skvě-
lý tým pracovníků a hlavně chuť poprat 
se s nepříznivou situací. Takže z pohledu 
výsledků Mapei jsem optimista, z pohledu 
vývoje investování do stavebního průmys-
lu spíše pesimista.

Proč byste právě teď investoval  
do výstavby?
Myslím, že vzhledem k razantnímu pokle-
su cen se dá dnes stavět levněji. Bohužel 
v  mnoha případech levněji znamená 
i méně kvalitně. Takže investovat ano, ale 
při zachování kvality a trvanlivosti uvedené 
stavby.

Čím lze podle vás zlepšit situaci  
ve stavebnictví? 
Odpovím otázkou. Kdo to dnes ví? Pokud 
čtete noviny nebo odborný tisk, názory se 
liší jako zima a léto. Vidím jednu pozitivní 
zprávu – alespoň se po několika letech 
o stavebnictví začalo mluvit jako o jednom 
z klíčových odvětví průmyslu.

prvotřídní kvalita produktů  
Mapei stále na prvním místě

Žijeme v době škrtů ve veřejných 
financích i v našich domácích roz-
počtech a  lidé často při nákupu 
převážně spotřebního zboží hledí 
víc na cenu než na kvalitu. Pozoruje 
tento trend také Mapei?

Bohužel tento trend zaznamenáváme stá-
le častěji. Především u veřejných zakázek 
a developerských projektů zajímá inves-
tory a dodavatele stavebních prací hlavně 
cena a na kvalitu nehledí. Výsledkem jsou 
sice levně postavené, ale nekvalitní a po-
ruchové stavby.

Zajímá stavebníky i  jejich zákaz-
níky vůbec ještě dlouhá životnost,  
na kterou Mapei sází?
Zajímá a  je to jeden z našich hlavních 
prodejních argumentů. Kvalita, technický 
a obchodní servis jsou hlavními důvody 
prodejního úspěchu výrobků Mapei. 
Naštěstí je tu stále spousta rozumných 
zákazníků, kteří kladou největší důraz na 
kvalitu výrobků.

Které vaše produkty se v poslední 
době nejlépe prodávají?
Výrobky na pokládku a  spárování ob-
kladů a  dlažeb jsou naší dlouhodobě  
nejúspěšnější skupinou produktů, co se 
týká prodejnosti. Do budoucna očekává-
me navýšení prodeje u speciálních systé-
mů a technologií souvisejících s ekologií 
a moderními postupy při výstavbě. 

Jaké nejzajímavější projekty jste 
v posledním roce realizovali? 
K nejzajímavějším stavbám patřila do-
dávka materiálů na ražby při výstavbě 
metra v Praze, nátěry v  tunelu Blanka 
v Praze atd. Ale v poslední době bych 
rád vyzdvihl dodávky na každou, i malou 
stavbu v  tom nejzapadlejším regionu 
ČR. To je náš úspěch a to je v naší práci 
důležitější než dodávky na mimořádně 
velké stavby.

Děkujeme za rozhovor.

sáZka Na pRVOtřídNí 
kValitu Se Mapei 
dlOuhOdObě vyplácí
v předchozím článku jsme nastínili vývoj stavebnictví u nás. Jakým způsobem 
se krize ve stavebnictví dotkla společnosti Mapei, jsme se zeptali jejího 
obchodního ředitele pro Českou republiku, pana petra hlavoně.

tRH

 Realita Mapei  11/2013  19



keRapOxy uDrží vaše 
Spáry čiSté navžDy

pROdukty Mapei

věčně čisté spáry – to 
je sen každé správné 

hospodyně. Sen, 
který jsme v Mapei 
začali proměňovat 

ve skutečnost. vyvinuli 
jsme Kerapoxy. 

Účinnou spárovací 
hmotu, jež funguje 

na bázi epoxidových 
pryskyřic a zaručuje 

nejen odolnost 
hmoty proti účinkům 

chemických látek, 
ale i její absolutní 

vodotěsnost. díky 
tomu mohou dnes 

domácnosti být 
čistější, naleštěnější 

a uklizenější, aniž byste 
se o ně přitom museli 
nějak výrazněji starat. 
i proto tvrdíme: „Kdo 

s Kerapoxy spáruje, 
toho žena miluje.“

Je pravda, že zpracování spárovací 
hmoty Kerapoxy je náročnější než 
u běžné cementové hmoty. Liší se 
však dobou zpracovatelnosti a sku-
tečně mimořádnými užitnými vlast-
nostmi, zejména v případě použití 
světlých barevných odstínů. Proč? 
Protože je odolná proti vniknutí zne-
čištěné vody, jež běžně způsobuje 
její šednutí. A odstraňování takové 
nečistoty je skutečně velmi pracné 
a  výsledný efekt je přitom často 
nejistý. 
Kerapoxy tyto problémy řeší. Její 
dokonalá vodonepropustnost zne-
možňuje pronikání znečištěné vody 
do struktury hmoty a eliminuje tak 
efekt „šednutí“ spáry. Čisticí procesy 
se tak omezují pouze na běžné mytí 
podlahy.

Kde je spárovací hmota 
Kerapoxy ideální pro aplikaci?
•	 v koupelnách (podlahy, sprchové 

kabiny)
•	na terasách a balkonech
•	 v kuchyních (odolnost proti půso-

bení tuků, cukru, kyselin a dalších 
složek potravin), zejména na pod-
lahách, kuchyňských pracovních 
plochách nebo obkladech stěn 
a okolí sporáku a dřezu

•	 v místech s požadavkem hygie-
nicky nezávadného prostředí (mlé-
kárny, pivovary, vinařské závody, 
konzervárny, nemocnice)

•	 v prostorách mechanicky a che-
micky nadměrně zatěžovaných 
a  silně znečišťovaných (myčky 
aut, laboratoře, chemické provozy, 
obchodní pasáže, banky a další)

Epoxidová spárovací hmota je do-
stupná ve 26 barevných odstínech 
a odpovídá barevné škále Mapei pro 
cementové spárovací hmoty Ultra-
color Plus a silikonové těsnicí tmely 
Mapesil AC. 
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teCHNiCké 
VlastNOsti 

pŘi teplotě +23 °c 
a vlHkoSti vZDucHu 50 %

Kerapoxy je nová spárovací hmota na bázi epoxidových 
pryskyřic. Použití pryskyřic zaručuje odolnost spárovací 
hmoty proti účinkům chemických látek, i její absolutní vo-
dotěsnost. S ohledem na své vlastnosti byla tato spárovací 
hmota dosud používaná zejména v průmyslu (hlavně potra-
vinářském a chemickém). Snížení nákladů na výrobu této 
hmoty však umožnilo její široké použití. Zdokonalení výrobní 
technologie vedlo k výrobě spárovací hmoty na bázi epoxidu 
nové generace Kerapoxy.

Spárovací hmota Kerapoxy se zpracovává o něco obtížněji než 
běžná cementová spárovací hmota. Liší se od ní dobou zpraco-
vatelnosti ale zejména vynikajícími užitnými vlastnostmi, a to 
hlavně v případě použití světlých barevných odstínů. 
Každá cementová spárovací hmota časem ztrácí své pů-
vodní barevné podání a šedne. K tomuto jevu jsou náchylné 
především světlé odstíny (ale např. i černá). Je to způsobeno 
nasákavou strukturou minerálního materiálu. Během mytí 
vniká do spárovací hmoty znečištěná voda, která způsobuje 
její šednutí. Zachovat původní barvu lze za podmínky prová-
dění pracných čisticích procesů a používání speciálních im-
pregnačních prostředků; jejich požadovaný výsledný efekt 
však zůstává často pouze přáním. 
Spárovací hmota Kerapoxy tyto problémy řeší. Její dokonalá 
vodonepropustnost znemožňuje pronikání znečištěné vody 
do struktury hmoty a eliminuje tak efekt „šednutí“ spáry. 
Čisticí procesy se tak omezují pouze na běžné mytí podlahy. 

Díky svým vlastnostem je spárovací hmota Kerapoxy  
ideální pro aplikaci:
• v koupelnách (podlahy, sprchové kabiny)
• na terasách a balkonech
• v kuchyních (odolnost proti působení tuků, cukru, kyselin 

a dalších složek potravin), zejména na podlahách, kuchyň-
ských pracovních plochách nebo obkladech stěn v prosto-
ru pracovních ploch a okolí sporáků a dřezů

• v místech s požadavkem hygienicky nezávadného pro-
středí (mlékárny, pivovary, vinařské závody, konzervárny, 
nemocnice, apod.)

• bazény
• v prostorách mechanicky a chemicky nadměrně zatě-

žovaných a silně znečišťovaných (myčky aut, laboratoře, 
chemické provozy, obchodní pasáže, banky, ad.) 

Přestože epoxidové spárovací hmoty, i přes značné snížení 
výrobních nákladů, nepatří mezi nejlevnější, jejich skutečný 
podíl na celkových nákladech je pouze kolem 3 % hodnoty 
obkladů nebo dlažeb. 
Epoxidová spárovací hmota, která je dostupná ve 26 barev-
ných odstínech, odpovídá barevné škále Mapei pro cementové  

spárovací hmoty Ultracolor Plus® a silikonové těsnící tmely 
Mapesil AC. 
Ve zvláště namáhaných provozech, které jsou vystaveny ne-
čistotám a chemickým vlivům, tvoří jedinečný a dokonalý 
systém. 

Technické vlastnosti (při teplotě + 23 °C a vlhkosti 
vzduchu 50 %)

doba zpracovatelnosti 45 min

přípustná teplota  
pro zpracování od +12°C do +30°C

doba zavadnutí 30 min

doba, po kterou je možno 
provádět opravy (při použití 
jako lepidlo)

60 min

pochůznost po 24 - 48 hod

plné chemické zatížení po 15 dnech 

deformační schopnost střední

barva dle barevné škály Mapei  
(26 barev)

aplikace stěrkou 

teplotní odolnost od –20°C do +100°C

odolnost proti vlhkosti vynikající

odolnost proti kyselinám  
a zásadám

vynikající (podle koncent-
race a délky působení)

odolnost proti olejům  
a rozpouštědlům velmi dobrá

odolnost proti stárnutí výborná

balení 10, 5, 2 kg

ve shodě s normami

EN 12004 jako R2T,  
DIN 18156 čl.2 s požadavky 
EU Atc. polská norma  
ITB AT-15-2654/97

KERAPOXY  epoxidová spárovací hmota

VZOREC PRO VÝPOČET SPOTŘEBY:

Ps = hustota = 1,6
A+B
AxB

xCxDxPs = kg/m2

1 2a

1

1

2 2

2

2 3

3

4

4 4

4

kerapoxy je dvousložková 
epoxidová spárovací hmota.

kerapoxy je připraveno k použití 
po důkladném promíchání obou složek 
nízkootáčkovým míchacím zařízením..

Spárování se provádí speciální tvrdou 
gumovou stěrkou.

Spárovaný povrch lehce navlhčete a přebytky 
hmoty odstraňte drsnou čisticí houbou. následně 
povrch ploch dočistěte do konečné podoby 
měkkou spárovací houbou, namáčenou do vody.
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RyCHlá 
NápRaVa ŠKOd 
pO pOvOdNích

I když záplavy nezničí váš dům přímo, je 
pravděpodobné, že se s následky povodní 
budete potýkat ještě několik dalších měsíců a 
let. Fasáda se drolí, omítka opadává a ve vaší 
domácnosti se usazují plísně. Pojďme si říct 
pár tipů, jak správně postupovat, aby váš dům 
byl postižen co nejméně. 

Hlavní nepřítel se jmenuje mikroorganismy. 
Výskytu mikroorganismů napomáhá vysoká 
vlhkost, ať už způsobená povodněmi nebo 
vyšším objemem dešťových srážek či konden-
zací par na povrchu fasády. Pokud na proble-
matická místa nedopadá dostatek slunečního 
záření nebo nejsou výrazně vytápěná, je zadě-
láno na problém. 

Je-li již fasáda mikroorganismy napadena, 
je dobré co nejdříve přistoupit k  řešení pro-
blému a zamezit jeho dalšímu rozvoji. Pro tyto 
účely vyvinula společnost Mapei systém 
nazvaný Silancolor PLUS, pomocí kterého 
lze mikroorganismy i s jejich kořeny dokonale 
odstranit a který následně vytvoří na fasádě 
ochranný štít zabraňující opětovnému napa-
dení fasády. Tento systém, který je schopen 
poskytnout povrchům dlouhodobou ochranu, 
se skládá ze tří složek, z nichž každá obsahuje 
fungicidní látky.

Prvním krokem je očištění postižené fasády 
od všech nečistot. Pro tento účel byl vyvinut 

Na začátku letošního léta vtrhla do Čech 
znovu velká voda. televizní kamery přinášely 
záběry zaplavených měst, internetové on-line 
přenosy informovaly o rostoucích hladinách řek 
a měnících se stupních povodňového nebezpečí. 
Skutečné škody se však počítají až ve chvílích, 
kdy už novináři i diváci dávno stočili svoji 
pozornost jinam. tehdy teprve se v postižených 
místech naplno rozběhnou práce, které mají 
minimalizovat povodňové škody. a produkty 
Mapei často hrají hlavní roli.

pROdukty Mapei
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čisticí prostředek Silancolor Cleaner, který 
pomocí hloubkového čištění odstraňuje řasy 
a plísně. Před jeho aplikací je třeba povrch 
očistit od veškerých zbytků olejů, mastnost 
a nesoudržných částic. Poté se pomocí nízko-
tlakého ručního stříkacího zařízení nebo štětce 
nanese Silancolor Cleaner a nechá se půso-
bit, dokud se nevsákne. Následně je třeba řasy 
a plísně mechanicky odstranit. Takto ošetřený 
povrch je nutné nejméně osm hodin chránit 
před deštěm. 

Po dokonalém vyschnutí přichází na řadu pe-
netrační nátěr Silancolor Primer Plus. Jedná 
se o izolační základní nátěr na bázi silanů a si-
loxanů ve vodní emulzi, který zajistí sjednocení 
savosti povrchu a zvyšuje přídržnost následně 
nanášených vrstev. Nátěr fasádu ochrání ne-
jen před biotickým napadením, ale také před 
agresivními chemickými vlivy, UV  zářením 
a vlhkostí, protože udržuje neměnnou pro-
pustnost podkladu a zaručuje jeho vodoodpu-
divost. Penetrační nátěr Silancolor Primer Plus 
se nanáší běžnými způsoby, tedy štětcem, 
válečkem nebo stříkacím zařízením. K dalšímu 
kroku, tedy nanesení barevného nátěru, je 
možné přistoupit až po 24 hodinách. 

Pro dosažení co nejlepšího výsledku je dobré 
volit nový barevný nátěr se schopností ochrá-
nit podkladní vrstvy proti nepříznivým vlivům 
mikroorganismů. Proto odborníci využívají 
ochranný hydrofobní nátěr na bázi silikono-
vé pryskyřice ve vodní disperzi Silancolor 
Pittura Plus, který zajistí dlouhodobý trvan-
livý vzhled stěn a má i dobrou propustnost 
vodních par. Netvoří tak na rozdíl od běžných 
syntetických nátěrů nepropustný povrchový 
fi lm, ale paropropustnou vrstvu. Přítomnost 
speciálních silikonových pryskyřic součas-
ně zabraňuje vsakování vody do podkladu. 
Kromě ochrany dodává Silancolor Pittura 
Plus svým podkladním vrstvám také příjemný 
hladký a matný vzhled, který je sametový na 
dotek. Vyrábí se v široké škále barev, které 
jsou dostupné v systému automatického bar-
vení ColorMap.

Systém Silancolor PLUS se ovšem dopo-
ručuje používat i na nové fasády, a to právě 
z toho důvodu, aby se předešlo nechtěnému 
biotickému napadení. Před zahájením naná-
šení jednotlivých vrstev je však třeba počkat, 
až je povrch vyzrálý, dokonale čistý, soudržný 
a hlavně suchý. 

pROdukty Mapei
Obr. 1 Vnitřní stěna pokrytá plísní

Obr. 2 Detail vnější stěny s řasami

Obr. 3 Detail vnější stěny s plísní

Biologická degradace nátěruKdyž mikroorganismy, jako jsou řasy a plísně, najdou vhodné fyzikální 

podmínky prostředí  ke svému  růstu, jsou schopny ve velmi krátkém 

čase zamořit fasády budov i jejich vnitřní stěny, čímž způsobí jejich vel-

mi rychlou degradaci. Narušení povrchu se projevuje jako fyzikální poškození stěn a může také 

představovat zdravotní riziko pro osoby žijící v přilehlých prostorách, 

skutečně se pak projevuje:•  vznikem nevzhledných černých a nazelenalých skvrn (obrázky 1,2 a 3);

•  průnikem mikroorganismů a uvolňováním kyselých metabolitů 

s progresivním poškozením povrchové úpravy;

•  ulpíváním vody na povrchu d výskytem řas a její penetrací  do trh-

lin vytvořených v povrchové úpravě stěn, čímž dochází k degradaci 

podkladních vrstev;•  vzniku nepříjemných zápachů a uvolňování potenciálních alergic-

kých spórů a mikrotoxinů, zvláště v obytných prostorách, s možný-

mi zdravotními riziky.

Vlhkost: základní podmínka pro vznik a bujení řas 

a plísní.
Hlavní podmínkou pro biologické poškození je tedy přítomnost vlhkosti 

na povrchu stěn způsobená různými faktory. 
V exteriéru nasákavost a zadržování vody je způsobena zejména:

• klimatickými a povětrnostními podmínkami
•  vysokou nasákavostí vody a nízkou propustností nátěru (omítky)

•  přítomností tepelných mostů (chladných míst), které jsou způsobe-

ny nesprávným použitím materiálů s rozdílnou tepelnou vodivostí 

s možným vznikem kondenzace
•  vystavení stěn přímým atmosférickým vlivům bez ochranných prv-

ků (jako jsou ploché střechy a okapové nosy)V interiéru dochází ke kondenzaci hlavně na chladných místech stěn 

a je způdobena:
•  špatnou tepelnou izolací•  přítomností tepelných mostů•  špatnou ventilací a tedy nedostatečným odvodem vlhkosti produ-

kované v interiéru obytných místností

Obr. 4 Obrázek získaný s použitím elektronového 
mikroskopu ESEM-FEG ve výzkumných a vývojových 

Smluvní prodejce
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Obr. 2 Detail vnější stěny s řasami

Obr. 2 Detail vnější stěny s řasami

Obr. 3 Detail vnější stěny s plísní

mikroskopu ESEM-FEG ve výzkumných a vývojových 
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Systém proti plísni

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

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

paropropustností, odolná proti 
vzniku a bujení řas a plísní.

3 - Silancolor Pittura Plus
Hydrofobní nátěr na bázi 
silikonových pryskyřic pro použití 
v interiéru i exteriéru, propustný 

Silancolor Plus System
Nátěrový systém odolný řasám a plísním, který se skládá z čisticího roztoku, 
izolačního primeru a konečného nátěru.
Směs pečlivě vyvážených přísad pro účinnou a trvanlivou ochranu proti širokému spektru řas 

Pro použití v interiéru a exteriéru na opravy i na 

Na staré povrchy použijte ucelený čisticí systém skládající se z čisticího roztoku (Silancolor 
Silancolor Primer Plus) a konečného nátěru (Silancolor Pittura Plus nebo Silancolor Tonachino Plus).

• U nových povrchů je účinná a trvanlivá úprava povrchu zajištěna dokonalou součinností primeru (Silancolor Primer Plus) a konečného nátěru (Silancolor Pittura Plus nebo Silancolor Tonachino Plus). 

Systém proti plísni

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

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

paropropustností, odolná proti 
vzniku a bujení řas a plísní.

3 - Silancolor Pittura Plus
Hydrofobní nátěr na bázi 
silikonových pryskyřic pro použití 
v interiéru i exteriéru, propustný 

Silancolor Plus System
Nátěrový systém odolný řasám a plísním, který se skládá z čisticího roztoku, 
izolačního primeru a konečného nátěru.
Směs pečlivě vyvážených přísad pro účinnou a trvanlivou ochranu proti širokému spektru řas 

Pro použití v interiéru a exteriéru na opravy i na 

Na staré povrchy použijte ucelený čisticí systém skládající se z čisticího roztoku (
Silancolor Primer Plusa konečného nátěru (Silancolor Pittura Plus nebo Silancolor Tonachino Plus

• U nových povrchů je účinná a trvanlivá úprava povrchu zajištěna dokonalou součinností primeru (Silancolor Primer Plus(Silancolor Primer Plus( ) a konečného nátěru 
Silancolor Primer Plus) a konečného nátěru 
Silancolor Primer Plus
(Silancolor Pittura Plus(Silancolor Pittura Plus(  nebo Silancolor Pittura Plus nebo Silancolor Pittura Plus Silancolor Tonachino Plus). Plus). Plus

Povodně jsou pryč 

vlhkost zůstává 

MAPEI pro Vás má řešení

Mapei připravila užitečnou 

brožuru, která poradí, 

jak postupovat při řešení 

problémů spojených 

s povodněmi. Je k dispozici 

na každé pobočce Mapei. 
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výrobky Mapei sehrávají 
důležitou roli při výstavbě 
největších krytých zábavních 
parků na světě.

FeRRaRi 
WOrld 
v abÚ 
dhabí

H.H. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, princ Abú 
Dhabí a nejvyšší velitel armády Spojených arabských emirátů, 
představil minulý rok úplně první zábavní park Ferrari na svě-
tě. Komplex, který je zároveň největším krytým zábavním 
parkem na světě, se rozprostírá na ostrově Yas na severo-
východním pobřeží Abú Dhabí. Je vzdálen pouze 10 minut 
jízdy autem od mezinárodního letiště Abú Dhabí a 30 minut 
od centra města, které je hlavním městem emirátů. 

2

na plochách komplexu je 
možné obdivovať makety 
různých modelů 
automobilů.
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Ferrari World z ptačí 
perspektivy – jediný zábavní 
park slavného automobilového 
výrobce na světě.

ReFeReNCe
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Foto 3. 
Ostrov yas, domov Ferrari 
World, z ptačí perspektivy.

Foto 4. 
Náčrt komplexu Ferrari  
World.

Ferrari World nasytí zážitky každého. Nabízí více než 20 
atrakcí, které jsou inspirovány jízdou s Ferrari, plochu věno-
vanou historii tohoto italského výrobce, videohry a modely 
různých aut Ferrari, šest italských restaurací, ve kterých 
šéfkuchaři s oceněním Michelin servírují rafinované pokrmy, 
a spoustu obchodů.

Řešení Mapei pro komplex Fit For a Prince

Ferrari World byl stavěn podle nejvyšších standardů. Zá-
měrem vlastníků totiž bylo představit unikátní zábavní 
komplex nejen na Středním východě, ale i na celém světě. 
Stavební materiály musely splňovat požadované standardy 
ambiciózního projektu. Z tohoto důvodu bylo nakonec vybrá-
no řešení, které nabídla společnost Mapei. Její produkty se 
již předtím úspěšně uplatnily i při jiných důležitých stavebních 
projektech ve Spojených arabských emirátech, jakými jsou 
například mešita Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan v Abú 
Dhabí, exkluzivní hotel Armani, který se nachází ve věži Burj 
Khalifa, anebo mezinárodní letiště v Dubaji. Svojí kvalitou pře-
svědčily, že budou i nejlepší volbou pro projekt Ferrari World. 
Společnost Mapei dodala prostřednictvím své regionální 
pobočky výrobky na izolaci povrchů různých nádrží, fontán, 
vodních prvků, na lepení obkladových prvků z keramiky, ka-
mene a mozaiky, na instalaci pružných povlakových krytin. 
V průběhu výstavby se ještě navíc vyskytlo i spousta jiných 
aplikací, na kterých našly výrobky Mapei své uplatnění.

Požitek pro všechny

Ferrari World vlastní společnost Aldar Properties PJSC, 
jedna z  největších realitních a  investičních společností 
v emirátu Abú Dhabí. Nejvýraznějším prvkem celého parku 
je červená střecha. Charakterizují ji čisté linie a  ladný tvar, 
který připomíná Ferrari GT. Nepřehlédnutelné je i největší 
logo výrobce slavných italských aut, jaké kdy bylo na světě 
vytvořené. Krytá plocha přístupná veřejnosti se rozprostírá  
na ploše 86 000 m2, což lze přirovnat k velikosti deseti fot-
balových hřišť. Komplex poskytuje nezapomenutelný zážitek 
všem jeho návštěvníkům – dospělým, dětem, rodinám,  
fanouškům i příznivcům adrenalinu.

3
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Izolace nádrží, fontán a vodních prvků a těsnění spár

Při izolaci více než 25 000 m2 povrchů fontán, nádrží, vodních 
atrakcí, zelených ploch a dalších mobilních povrchů byla pou-
žita dvousložková, velmi pružná cementová malta Mapelastic 
Smart. Na vyztužení hydroizolační vrstvy byla využita sklotex-
tilní mřížka odolná proti působení alkálií anebo makroperforo-
vaná polypropylenová tkanina Mapetex Sel. Pružný barevný 
nátěr na bázi akrylových živic ve vodní disperzi, Elastocolor 
Waterproof, byl aplikován při finální povrchové úpravě ploch, 
které byly předtím ošetřené hydroizolační membránou Mape-
lastic Smart. V tomto případě byla zvolena černá barva. La-
boratorní analýzy a kontroly kvality trvaly celých pět měsíců, 
dokud nebyla vytvořena nejvhodnější verze výrobku Elasto-
color Waterproof. Dokonalé utěsnění přilehlých stěn, styku 
stěn a podlahy zajišťuje pogumovaná páska Mapeband.  
Pro utěsnění dilatačních spár byla použita termoplastická po-
lymerová páska se syntetickými elastomery Mapeband TPE. 
Výplň dilatačních spár zajišťuje jednosložkový polyuretanový 
tmel Mapeflex PU50 SL.

Mapegrout Me 06 – tekutá malta s kompenzovaným smrš-
ťováním – byla použita na utěsnění okolí otvorů v podlaze 
vodních atrakcí tak, aby umožnila instalaci vodovodního 

Foto 5. 
Mapelastic Smart, Sklotextilní 
mřížka a Mapetex Sel byly 
použity na izolování povrchů 
fontán, nádrží a vodních prvků. 

Foto 6. a 7. 
do první vrstvy hydroizolační 
stěrky Mapelastic Smart se 
vložila sklotextilní mřížka 
(v některých zemích se používá 
pod označením Mapenet 150).

 

Foto 8. 
izolace základů kovových 
rámů pro umělé skalní útvary. 
Mapelastic Smart, vyztužený 
tkaninou Mapetex Sel,  
se aplikoval až po nanesení 
výrobku adesilex pG4.

Foto 9. 
detaily styku stěn a podlahy 
a těsnění okolo potrubí se 
ošetřily pogumovanou páskou 
Mapeband, která je odolná proti 
působení alkalického prostředí.

6 7 8 9

potrubí a podlahových odtoků. Umělé skalní útvary byly 
zhotoveny z vláknobetonu, který zakryl vnitřní kovové rámy 
kotvené vpředu pomocí šroubů do stěn a do podlahy.  
Za účelem zajištění souvislé hydroizolační vrstvy se u těch-
to kotev instalovala tkanina Mapetex Sel. Všechny kovové 
části rámu byly nejdříve ošetřeny dvousložkovou epoxidovou 
maltou Adesilex PG4 za účelem zvýšení přilnavosti následně 
nanášené hydroizolační membrány Mapelastic Smart. 

Instalace pružných povlakových krytin na stěnách

V komplexu Ferrari World byly také použity výrobky urče-
né pro instalaci pružných povlakových krytin. Na povrchu 
stěn v celém komplexu se před nalepením tapet vyhladily 
drobné nerovnosti použitím jednosložkové cementové malty  
Monofinish. Tapety se následně lepily tmelem Adesilex MT32,  
což je lepidlo ve vodní disperzi na nástěnné krytiny. 

Ve vstupu do herních částí, kde návštěvníci často stojí 
v dlouhých frontách, byla položena PVC podlahová krytina.  
Dokonalé vyrovnání povrchu zajistila aplikace rychletvrdnoucí 
samonivelační cementové malty Ultraplan Maxi. Před ní byl 
povrch ještě ošetřen penetračním nátěrem Primer G.

5
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Foto 10.
různé výrobky 
Mapei byly použity  
i při izolování povrchů 
nádrží a vodních prvků, 
stejně jako při instalaci 
obkladových prvků.

Foto 11. 
lepidla a spárovací 
malty Mapei byly použity 
při instalaci obkladových 
prvků z porcelánu, mramoru 
a skleněné mozaiky.

10
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MAPELASTIC SMART
Dvousložková, velmi pružná cementová malta je vhodná 
k nanášení štětcem anebo válečkem. Používá se na ochranu 
nových betonových konstrukcí nebo povrchů, které byly 
opraveny pomocí neprofilačních malt ze skupiny Mapegrout 
a Planitop, ale také omítek s mikrotrhlinami. Všeobecně se 
používá na ochranu všech cementových povrchů, které jsou 
vystaveny vibracím a u kterých může dojít ke vzniku trhlin. 
Vhodná je i na vodotěsnou ochranu vodohospodářských sta-
veb, jako jsou kanalizační stoky, přehradní hráze, plavecké 
bazény, nádrže, zásobníky, balkony a terasy. Kromě toho je 
také vhodná pro vodotěsnou ochranu povrchů s nepravidel-
nými tvary. 
Mapelastic Smart splňuje požadavky definované normou EN 
1504-9 (Výrobky a systémy na ochranu a opravu betonových 

konstrukcí – Definice, požadavky, řízení kvality a hodnocení 
shody – Všeobecné principy používání výrobků a systémů) 
jako povrchová úprava (C) podle PI, MC a IR principů. Tento 
výrobek může přispět až třemi body k získání certifikace 
LEED.

MAPENET 150
Síťovina ze skleněných vláken odolná proti působení alka-
lického prostředí, která se používá na vyztužení membrán 
proti vodě a vlhkosti. Vyztužená hydroizolační vrstva s cel-
kovou tloušťkou 2 mm je díky tomu schopná dodatečně 
chránit povrch betonových konstrukcí, na kterém došlo 
k tvorbě trhlin následkem smršťování, mírných pohybů způ-
sobených teplotními změnami anebo zvýšením dynamické-
ho namáhání. Dodává se v 50metrových rolích o šířce 1 m.

Instalace obkladových prvků z keramiky a kamene

Společnost Mapei dodala také různé výrobky vhodné  
pro instalaci obkladových prvků z porcelánu, mramoru 
a skleněných mozaik. Ze široké škály lepidel, které Mapei 
nabízí, bylo ve Ferrari World použito Kerapoxy Adhesive 
a Kerapoxy, které se osvědčilo při lepení bílého mramoru na 
stěny a při lepení skleněné mozaiky na povrchu vodních prv-
ků. Pro obklad stěn toalet a chodeb bylo využito cementové 
lepidlo Kerabond T. 

Na spárování bílých mramorových kamenů a obklado-
vých prvků z keramiky a skleněné mozaiky skvěle poslo-
užila polymery modifikovaná cementová spárovací malta  
Ultracolor Plus, která se vyznačuje rychlým průběhem tuhnutí 
a  tvrdnutí. Pro spárování ve vodním prostředí byla použita 

dvousložková kyselinovzdorná epoxidová spárovací malta 
Kerapoxy. Žlutá a černá barva spárovací malty byla nakonec 
vybrána ze vzorníku tak, aby splynula s barvami loga Ferrari.

Na místech, kde byla požadována červená barva spár, byla 
aplikována dvousložková dekorativní kyselinotvorná epoxi-
dová spárovací malta Kerapoxy Design, která je dostupná  
v 15 barevných odstínech. Na toaletách a na chodbách byla po-
užita polymerová cementová malta Keracolor FF s technologií  
DropEffect (vysoká vodoodpudivost).

Tento prestižní projekt opět dokazuje, že výrobky Mapei 
poskytují ucelené řešení na nejvyšší úrovni, bez potřeby 
změn stavebního harmonogramu. Jsou též garancí splnění 
mimořádných požadavků na kvalitu z pohledu životnosti 
a funkčnosti díla.

11
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konstrukční náčr t a logo Ferarri World, které byly použity  
v tomto článku, byly převzaty z italského časopisu tSport, vydání 
č. 278/březen-duben 2011, kterému tímto přátelsky děkujeme.

12
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Technické údaje

Park Ferrari World, Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)

Období výstavby:  2008-2010
Aktivity Mapei na projektu: 2009-2010
Podíl Mapei:  Dodání výrobků na přípravu podkladů včetně    
   samonivelačních malt, výrobků na lepení obkladových prvků 
   z keramiky, kamene a skleněné mozaiky, výrobků  
   na instalaci pružných podlahových krytin z PVC,  
   tapet a na utěsnění míst kotvení ocelových konstrukcí
Projekt:   John Robertson Architects (USA), Benoy Architects (VB)  
   a Ramboll (Dánsko)
Klient:   Aldar Properties PJSC
Dodavatel stavby:  Aldar Besix (SAE)
Vedoucí stavby:  Fara Abaspour (DEPA)
Obkládací společnost: DEPA (SAE)
Koordinátor Mapei: Tarana Daroogar, Mohhamed Qunber, Daniele Spiga – IBS  
   L.L.C. (SAE); Enrico Geronimi, Mapei SpA (Itálie)

VÝROBKY MAPEI

Výrobky uváděné v  tomto článku patří do následujících produktových skupin: výrobky  
pro instalaci obkladových prvků z keramiky a kamene, výrobky pro stavebnictví a výrobky  
na instalaci pružných povlakových krytin. Technické listy jednotlivých produktů jsou dostupné 
na adrese www.mapei.cz. 

Výrobky Mapei určené na vyhlazení a vyrovnání povrchů i předmíchané malty pro potěry splňují 
požadavky normy EN 13813. Mají označení CE v souladu s přílohou ZA normy EN 13813. 
Lepidla Mapei na obkladové prvky z keramiky a kamene splňují požadavky normy EN 12004 
a mají označení CE v souladu s přílohou ZA normy EN 12004. Spárovací malty Mapei na obkla-
dové prvky z keramiky a kamene splňují požadavky normy EN 13888. Výrobky Mapei určené 
na ochranu a opravu betonových konstrukcí jsou označeny CE v souladu s EN 1504. Mem-
brány Mapei a cementové malty určené na izolaci povrchů před instalací obkladových prvků 
jsou vyrobeny v souladu s EN 14891. Většina výrobků Mapei určených na instalaci pružných 
povlakových krytin na stěny a podlahy disponuje certifikací GEV. Jsou označeny symbolem 
EMICODE EC1 (velmi nízký obsah organických prchavých látek). Těsnící tmely Mapei splňují 
požadavky ISO11600. Více než 150 výrobků Mapei výrazně přispívá k získání certifikace LEED 
(Leadership in Energy and Enviromental Design).

Hydroizolace povrchů: Adesilex PG4, Elastocolor Waterproof, sklotextilní mřížka, Mapeband, 
Mapeband TPE, Mapeflex PU50 SL, Mapelastic Smart, Kerabond T, Keracolor FF, Keraflex 
Maxi S1, Kerapoxy, Kerapoxy Adhesive, Kerapoxy Design, Ultracolor Plus

Instalace pružných povlakových krytin a tapet: Adesilex MT32, Monofinish, Primer G, Ultraplan 
Maxi

Těsnění okolo vodovodních instalací: Mapegrout ME06

Foto 12 a 13. 
Součástí některých vodních  
atrakcí byly i umělé skalní 
útvary, které byly vyrobeny 
z vláknobetonu, jenž zakryl vnitřní 
kovové rámy kotvené vpředu 
pomocí šroubů do stěn a podlahy. 
všechny kovové části rámu se 
nejdříve ošetřily dvousložkovou 
epoxidovou maltou adesilex 
pG4, čímž se zabezpečilo zvýšení 
přilnavosti následně nanesené 
hydroizolační membrány 
Mapelastic Smart.

13
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Nové aquacentrum se nachází na Ji-
ráskově ulici a jeho areál tvoří čtyři části 
– padesátimetrový plavecký bazén, 
wellness centrum, vnitřní aquapark se 
spoustou vodních atrakcí pro děti i do-
spělé a  letní venkovní areál s bazénem 
a pláží.

Stárnoucí technologie  
nahrazuje špičková kvalita
Ihned po vstupu do areálu aquacentra 
na návštěvníka dýchne moderní design. 
Kombinace oblíbené mozaiky, tlumených 
barevných světel a moderních techno-
logií povyšují běžné koupání na archi-
tektonický zážitek. Před zimou utečete 
do stylové parní kabiny, před horkem 
do vnitřního bazénu, který má za sebou 
bohatou historii. Dnes je mimořádně 
komfortní a  slouží nejen místním ke 
kondičnímu plavání, ale splňuje i veškeré 
nároky na pořádání prestižních plavec-
kých závodů. 

Málokdo by dnes tušil, že práce na 
padesátimetrovém bazénu začaly už 

v roce 1959 a že se jeho výstavba pro-
táhla na dlouhých 30 let. Dokončený 
byl až v roce 1990, kdy se ale stárnoucí 
stavební technologie a  roky průtahů 
podepsaly na jeho kvalitě a technickém 
stavu. Proto bylo třeba kompletně od-
stranit stávající obklady a dlažby a po 
kontrole technickými odborníky z Mapei 
se přistoupilo ke kompletní opravě stěn 
a dna bazénového tělesa. Stěny bazé-
nu byly před nanesením penetračního 
nátěru nejprve přebroušeny a k lokálním 
opravám a plošnému vyrovnání podlahy 
bazénu byl následně použit rychlovazný 
cementový potěr Topcem Pronto. 

Mapei tu je i není vidět
Pro zabezpečení vodotěsnosti a dlouho-
dobé životnosti bazénu bylo bazénové 
těleso opatřeno hydroizolační vrstvou. 
Pro tento účel vybrali odborníci z Mapei 
vysoce odolnou a pružnou dvouslož-
kovou hydroizolační stěrku na bázi ce-
mentu Mapelastic, která byla vyztužena 
síťovinou ze skelných vláken. Mapelastic 
je velmi pružná hydroizolační stěrka, 

Mapei pOMáhala 
budOvat 
aquaceNtruM 
pardubice
výsledkem rozsáhlé, téměř dvouleté rekonstrukce 
pardubického plaveckého areálu je nové aqua-
centrum, které se za rok svého fungování stalo 
vedle perníku, dostihů a špičkového hokeje dalším  
z velkých pardubických turistických lákadel. 

MOdeRNí, 
stylOVé  
a kValitNí.

ReFeReNCe
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která je schopna přemostit mikrotrhliny 
v podkladních vrstvách. Detaily bazénu 
(dilatace, prostupy a styky dvou různých 
konstrukcí nebo materiálů, napojení na 
ochozy) byly překryty pružným pogumo-
vaným pásem Mapeband a systémový-
mi prvky Mapeband, které se k podkladu 
lepily hydroizolační stěrkou Mapelastic.

Obložení bazénu standardním keramic-
kým obkladem bylo provedeno pomocí 
dvousložkového, vysoce deformova-
telného rychletvrdnoucího lepidla na 
bázi cementu s prodlouženou dobou 
zavadnutí Elastorapid, který je vhodný do 
konstrukcí vystavených vysokému pro-
voznímu zatížení. K lepení detailů v oblasti 
žlabů a ochozů bylo použito vylepšené 
bílé cementové lepidlo se sníženým sklu-
zem a prodlouženou dobou zavadnutí 
Adesilex P10 s tekutou přísadou Isolastic. 
Pro výplň pevných spár byla zvolena 
dvousložková epoxidová spárovací hmo-
ta Kerapoxy, která je odolná proti vyso-
kému provoznímu zatížení chemickými 
vlivy agresivního prostředí. Kerapoxy se 
vyznačuje vysokou mechanickou pevnos-

tí, velmi vysokou přídržností k podkladu, 
vysokou odolností proti chemickým vli-
vům prostředí i dlouhodobou barevnou 
stálostí. Tato spárovací hmota je odolná 
proti chlorované vodě a dalším chemic-
kým látkám, které se standardně používají 
při čištění bazénů. Dilatační spáry a styky 
vodorovných a svislých konstrukcí a růz-
ných materiálů byly nakonec utěsněny 
pružným silikonovým tmelem Mapesil AC. 
Na ochozy okolo bazénu a ve sprchách 
byla použita atraktivní dekorativní epoxi-
dová spárovací hmota Kerapoxy Design. 

Moderní wellness centrum
Dvoupatrové wellness centrum láká k ná-
vštěvě nejen širokou nabídkou zážitků, ale 
také stylovým a moderním designem. Ve 
všech prostorách slouží jako obklad oblí-
bená mozaika, která je použita dokonce 
i na podlaze. Uprostřed wellness centra 
se nachází prostorná vířivka s velkým 
designovým panelem-baldachýnem s di-
odovým osvětlením. 

Nejteplejším místem wellness je finská 
sauna, dále se zde nachází solná lázeň, 

bylinková pára a  turecká lázeň, každá 
provedena v originálním designu. Ochladit 
se můžete buď ve sprchách, které nabízí 
například tropický déšť, anebo v ochlazo-
vacím bazénku. V prvním patře wellness 
centra návštěvníci najdou relaxační zónu, 
infrakabinu, ale také lehátka a dřevěné 
pódium. 

Při výstavbě wellness centra byly použity 
stejné materiály jako při realizaci plavec-
kého bazénu. Postup stavebních prací byl 
stejný a uplatnily se zde i stejné materiály.

Zábava pro celou rodinu
Pardubický aquapark je místem, kde si 
najdou své děti i dospělí. Až budete mít 
cestu kolem, nenechte si ujít 102 metrů 
dlouhý tobogán nebo divokou řeku. Svez-
te se na jedinečné trojskluzavce, relaxujte 
v dvojité prostorné vířivce nebo zablbněte 
v široké kruhové řece. Adrenalinovým zá-
žitkem může být horolezecká stěna, z níž 
se padá rovnou do vody nebo prostor pro 
skoky do vody. Nejmenší pak mohou do-
vádět v bezpečném dětském bazénu se 
skluzavkou a brouzdalištěm. Věříme, že 
se tu budete cítit komfortně. Jsme rádi, 
že i díky Mapei.
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Olomoucké družstvo nemá v současnosti 
mezi českými týmy konkurenci a fanoušci 
závodů na kolech se pomalu učí jména 
Luděk Lichnovský, Ondřej Ponikelský, 
Petr Fiala, Vojtěch Toman, Jan Kovář, 
Michal Brázda, Petr Huťka, Jakub Kle-
veta nebo Roman Benc. A samozřejmě 
také osvěžují známé cyklistické příjmení 
Kaňkovský – protože v žákovské kategorii 
triumfují dvojčata Sára a Ema a velmi dob-
ře si vede také talent Jan. 

„Jsme za takto úspěšnou sezonu strašně 
rádi, protože péči o mladé závodníky vě-
nujeme skutečně obrovský kus energie. 
Naším cílem přitom není, aby se ze všech 
stali profesionální cyklisté, ale aby milovali 
pohyb, přírodu a byli dobrými lidmi. Chce-
me ukázat, že cyklistika nejsou dopingové 
skandály, ale především krásný sport,“ 
popisuje fi lozofi i klubu Roman Brandýs, 
manažer stáje MAPEI Cyklo Kaňkovský.

Asi největším úspěchem byly neuvěřitelné 
medailové žně na loňském mistrovství 
republiky, kde sestry Kaňkovské zcela 
ovládly kategorii starších žákyň a soupeř-
kám nepustily ani jeden z titulů. O medaile 
se spravedlivě dělily – v časovce vyhrála 
Ema před Sárou, v závodě jednotlivkyň 

dosportovala pro prvenství Sára a obě 
společně pak zvítězily v časovce dvojic. 

V  žácích se dařilo Romanu Bencovi, 
který vybojoval stříbro v časovce a bronz 
ve dvojicích. V  individuální časovce byl 
nejrychlejší Vojtěch Toman a dařilo se také 
družstvu ve složení Vojtěch Toman, Michal 
Brázda, Jan Kovář a Matouš Hynek. 

Úspěšný byl tým ale také v Českém po-
háru, když vyhrál v celkovém hodnocení 
kategorií žákyň, žáků, kadetů a  juniorů 
pro rok 2012 a stal se absolutně nejúspěš-
nějším mládežnickým cyklistickým týmem 
České republiky v loňské silniční sezoně.

Dvojčata Sára a  Ema Kaňkovské se 
mezi žákyněmi umístily na medailových 
příčkách. Sára skončila první a Ema třetí. 
Žáci Roman Benc za třetí, Jan Kaňkovský 
za 14., Ondřej Línek za 30. a Vojtěch 
Chvátal za 33. místo nasbírali dohroma-
dy 1089 bodů, což stačilo na prvenství 
v družstvech před pražskými celky. 

Výrazný úspěch zaznamenali také kadeti 
MAPEI Cyklo Kaňkovský. Hned tři závod-
níci se dostali do první desítky. S bezpeč-
ným bodovým náskokem zvítězil Vojtěch 

Toman, na páté příčce skončil Jan Kovář, 
osmý Michal Brázda, 38. Petr Huťka 
a 40. Jakub Kleveta. 

Mezi hodně sledované patří kategorie 
juniorů, v níž se tvoří už základ budoucí 
české reprezentace. „Luděk Lichnovský, 
Ondřej Ponikelský a Petr Fiala patří do šir-
šího výběru,“ říká Roman Brandýs. Tito 
cyklisté často startovali v dresech s čes-
kou trikolorou v zahraničí, a proto absol-
vovali menší množství domácích závodů. 
I  přes  reprezentační povinnosti se ale 
všichni tři dostali do top desítky závodníků.

Petr Fiala si za loňskou sezonu vybojoval 
stříbrnou medaili, šestý skončil v Českém 
poháru Luděk Lichnovský, osmý Ondřej 
Ponikelský, šestnáctý Luděk Venc, dva-
cátý Jiří Balihar a  jednadvacátý Rostislav 
Brokeš.

V součtu tato šestice nasbírala celkem 
1332 bodů a s náskokem 136 bodů zís-
kala pro MAPEI Cyklo Kaňkovský prvenství 
před TJ Uničov.

MAPEI mladým Mapeiákům gratuluje 
a přeje mnoho úspěchů také v  letošní 
sezoně.

seZONa beZ kaŇky
Ovládli čtyři z šesti kategorií Českého 

poháru mládeže na silnici. a vytvořili 
těžko překonatelný rekord, kdy 

z domácích republikových šampionátů 
v rychlostních disciplínách získali na 

dráze, v terénu a na silnicích celkem 45 
medailí. Mimochodem, pětadvacet jich 
bylo zlatých, dvanáct stříbrných a jen 

osm bronzových. Skvělý důkaz, 
že chemie týmu Mapei cyklo 

Kaňkovský funguje podobně jako ta 
naše stavební. Skvěle.

spORt Mapei
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